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Bn ఫి, 

విజ ప్రి 
అజ 

మధురకవి నాళము కృష్ణారాపుగారు బహుముఖ (పక్టాశాలి 
మైన మహాపురుషుడు? ఆరొలమునాటికి ఆంధదేళమున ఆవసర 
మైన ఆన్ని సేవారంగముల యందును ఆంతరాత్మ (పేరణతో, 
చి _త్తిరుద్దిగా, నిష్కామముగా, నిస్స్వార్దముగా "సేవచ్సి, ఆంధ 
మాత బుణమును తీర్చిన అకలంకో నేవాశిలి! తాసు నమ్మినమంచి 
సిద్రాంతిములరు తన్ను. తసజీవితముసు ఆంకితము చేయుటయే 
కాక ఆసిగ్రాంతములను ఆచరించుటలో ఎన్నికష్టములు వచ్చినా, 
వెనుదీయని పరమ సాహసియైన నిష్కళంక రర్మవీరుడు? సత్యా 
(గహోద్యమము నందేమి? సుహిళాభ్యుదయమును సాధించు 
'సవాకొర్యకమముల యందేమి? గౌతమీ గ్రంధాలయ. నిర్వ 
హాణమునందేమి? సంఘసంస్కారమునందేమీ? దాలలకవిగా నేమి? 
నిజాయితీగల  'సవాశీలముతో ముందు కుటికి, పట్టుదలతో, 
దీక్షతో ఏంతో (శ్రమించి, విజయము సాధించిన ఆంండ దేశ 
భకుడు? భాషాతపస్వి? కడసారి ఊపిరి తీయువజకు, తాను 

నమ్మిన ఏంళ్వరోపాసనా పరమైన మనోభావములు కలిస నిర్మలా 
ధ్యత్మిక పరతం తుడు? 

అట్టి మహానీయుడు పుడమీ పి జన్మ గైకొని. మూడు సంవత్స 
రములు నిండీపోయినవి. ఆ మహాపృరుషుడు ఆంధమాత కేకాదు 
భారతమాత కడు(ప్రియ 
ఆం(ధదేశమునరు, ఆంధవాజ్మ్యయముగరు ఆయన  కొవించీన 
అకల్మష 'సవాసపర్యలు ఆవార మైనవి: 



సాంఘిక, సాంస్కృృతికరంగములతో నన్నపార్యుని నాటినుండి 
మకుటాయనూనముగా భ్యాతిచెండిన రాజమహొందవర పునర్ని 

రాతలతో శ్రీకందుకూరి వీరేశలింగము పంతులుగారి తర్వాత 

వారి సహాచరులుగా, వారి కుడిభుజముగా వ్యవహరించి, ఆద్యతన 

కాలమునందు ఆ నగరచర్నితకు తేజన్సు నాపాదించి ఆ నగరీమ 
తల్లికి యళోవిభూషణమనుగా చెన్నాందినమాన్యులు, మధురకవి 
(శీనాళము కృష్టారావుగారి శతజయంతి జరిసి, రల్యాష్మితమైన 

నేటి దేశ సరిస్థితులతో, మజల అత్యాగశీలియొక్క- సవిత్రమైనవాణిని 
వినిపించి, ఉద్దేశరహితముగ, నియమవిరహితముగా। లక్యురసొత 
ముగా. దురాదర్శ పూరితముగా, దొర్దన్యముగా విచ్చలవిడీగా 

దురాగతములు సల్బుచు, భరతమాత యొక్క. బంగారు భవిస్య 
త్తును పొడుబేయుచున్న నేటి బాలబాలికలకు, ఆదాలఈరరోవియూ 
కాంచిన బంగారు భవిష్య త్తుభోదయ స్వసన్నరూసమైన శజిలిదిలి 
పలుకు తేనియలవాకలైన మధురగీతికా కొవ్యభభసందేశమును 
(పచారము చేయుటకె శీమధురకవి నాళము కృష్ణా రాపుగారి 
శతజయంతి జరుస నిశ్చయించితిమి, 



సాంఘిక, సాంస్కృృతికరంగములతో నన్నపార్యుని నాటినుండి 
మకుటాయనూనముగా భ్యాతిచెండిన రాజమహొందవర పునర్ని 
ర్యాతలలో (శ్రీకందుకూరి వీరేశలింగము పంతులుగారి తర్వాత 

వారి సహాచరులుగా, వారి కుడిభుజముగా వ్యవహరించి, ఆద్యతన 

కాలమునందు ఆ నగరచర్నితకు తేజన్సు నాపాదించి ఆ నగరీమ 
తల్లికి యళోవిభూషణముగా చెన్నాందినమాన్యులు, మధురకవి. 
(శీనాళము కృష్టారావుగారి శతజయంతి జరిసి, రల్యాష్మితమైన 
నేటి దేశ సరిస్థితులతో, మజల అత్యాగశీలియొక్క- సవిత్రమైనవాణిని 
వినిపించి, ఉద్దేశరహితముగ, నియమవిరహితముగా। లక్యురసొత 
ముగా. దురాదర్శ పూరితముగా, దొర్దన్యముగా విచ్చలవిడీగా 

దురాగతములు సల్బుచు, భరతమాత యొక్క. బంగారు భవిస్య 
త్తును పొడుబేయుచున్న నేటి బాలబాలికలకు, ఆదాలఈరరోవియూ 
కాంచిన బంగారు భవిష్య త్తుభోదయ స్వసన్నరూసమైన శజిలిదిలి 
పలుకు తేనియలవాకలైన మధురగీతికా కొవ్యభభసందేశమును 
ప్రచారము చేయుట్నశై (శ్రీమధురకవి నాళము కృష్ణారాపుగారి. 
శతజయంతి జరుస నిశ్చయించితిమి, 
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7. దీపావళి - వాసెపీ నేవా శేషదము 

8, పొలతరగలు = లం(ధ పదేళ్ల (సభుత్వము 

డా॥ డటురూరి అగ్మీకా నమ్మ 
శీ 

దొటట్న 
ey 

9. ముద్దు. శ్రీ. వి. వి. అశ్వత్రయ్య సెట్టిగారు. 
శ్రీకస్యకా పరమేళ్యరీ "డివాలయ 

(దను అధ్య కలు బెంగుకూరు. 

10, పాపాయి జం శీ (గంధి స్యుబహ్మాణ్యంగారు, 

(ప్రముఖ వాహారద ఖలు, 

రకాభిట్హులు, బహువితరణ U 

లై స్సుక్ల బు ఆధ్యటులు, 

రాజనుండి 



il, (గంధాంయ సూక్తులు ) (శ్రీమతి అద్దేసల్లి మహాలక్ష్మీ దేవీ 

la గాంధీదశా వతారములు | కళాశాల (పతిష్ణావకులు, సేవా 

ధురీణ దీహంసంగ్ధా నిర్వహణ దట 

రాలు శ్రీమతి ఆచేసలి విపకొనంద 

దేవి బహుకావ్య _వచురణ 

కలు, మ్యుదాపరులు | [1 9 జుద్దెస ల్లీ రీ 

నాగేశ్వరరావు, రాజమం(డి. 

ఉదారులై స ఈ దాతలయు, కొన్ని సలములలా (పోత్సా 

హకులై న సతలొ సుద్బారాస్పు దొయిహోటి; (ప్ర పది ధాళ్ళుష్టయ్య 

యై. ఆర్యన్నైశ్ళు మహాసధాధ్యతులు; గ్ర కొత్తూరి 
సితయ్యుగుప్త, వాసు సవాశేంపుం అధ్యక్షులు, _ 'హైచరాదాదు 

వారికి అత్యంత రృన జతోంజుంలు, ఈ సం్కిటి ట్ర ౦దురు ఆర్రిం 

సహాయ  యిసత్చిం Uy సుందాదం . చొంగ య్యచెట్టి ఫారిటీప్, 

ను దాసు వాతికిసి మూ రెం జితొంజలి. మ్మదాసుతో। ని సంసల 

వారు ఆరిక బోయ. మొసర్చుటపు మిక్కిలిగా కృషి సల్చిన 
hyd 

మాస్ త్యానరాయుననం వి JO సమ్మ సంసలతో 
yp 

సభ్యులు, వాహిజవొర్యయిులలో అృగశేణ్ నాయకులు అయిన 
(శ్రీ పొతొళం. చెంంటనస్వామ. ట్వ వేటు గారికి, (శ్రీ ఎంటరు 

మానాఢ్ 'సెట్టిగారిరిన బూ కృతజతోవందనములు, 
హే 

శతజయంతి సంసత్సరతమని (పుటి టుపగన, ఈ, [10-040 ¥ Whole 

చెప్పాన ఆర్ధిర సటోయ యుసర్చిస సక్చిసుగోదాన ఏరిటిలా ఆర్య 
త్న 

క ఘం జయిరు, ఆరం: సంమంం,  పొదొపరరిః వైళ్ళ సంఘం; అణు, ఆర్యవైళ్య సంఘం, పెద్దాపురం 



శ 

AVOPA, ఏలూరు: చీరాల AVOPA పనాన్న గ కౌకరపరి 
వేంక'పేళ్వర్లు గారు రు. 00,/చీరాల శ్రీ హసవీళన్యకాపర మేళ్వరీ 
దేవ స్టా నం;- రు 909/; 

బాసట్ల ఆర్యవైశ్య సంఘము వారు ర, /- 

వీరందరకూ మా ధన్యవాదములు 

*సమ్య్మాన సంఘము 



ణా 

ఏథి క్ర 

మధురకవి (నళంస 

ఆం భసానాత్యో ఫస్ రన్వతీ మంజు మంజీర సింజానముల షులం 

ఘంలు, పావసగొాతమీవాాఃపూరముల ముర్మురథ్యానులు మృదంగ 

తాము సభాకరింపిగా తొలిసారిగా ఏ సీసున ర్లించినవో 

జచరోవి నన్నుహొర్యుని పైడిగంటము నుండి తొఅగిపారిన 

రమ్యాతరామృతరసధునుల. ఒంటిగా. ఏ బ్మధేక్ళత భారతా 

మాయు. రూపులు దిద్దురౌస్, సశ్వ(శేలుస్కరోమిన ఆంధుల 

సొహిత్యసంస్కృతి వొాలవాలముగా రాజయు హం ద్రవర నగరము 
నకు చింతన యశ్లణాంతుభఖ నొసంగనో |: 

| టి wa Kj క Re ల న we కల్లో మ కాల ఎ ట్ల hy? శ వై గాల్ వా ఆ రాజమందిరము వెయ్యండ నాహిల్య చర్మితతో (పకా 

నించు మహా నగరము | 

అపరవంసవోమ “త్చరుదైన నన్నయ ధట్టారకుని ఆది 

కపిగా ఈ ఆర్వీ ఎటోింఎగిరిమీటి : గ్రానాథ? ఏ . ఏ సా, వ్వఖామునక 

“కొని a (శయమళి వా గొ ged మోగదు దు దక్కినచి శే 

నమ 5 కదా | 

ఆచార్య. రాయి. పోలు సుద్చొరా. 6 రిటితా జీవిశము 

నరు ఈ సగిరి సాహూ 33 సంస్మోంరి రను, _పోత్సాహామొసంగి 

నవి | 



కి 

ఈ ఆచార్య పరంపరకు చెందిన మాన్వుడు, నుపసిద్ద 

భాషావేత్త, సంఘ సంస్కారి గౌతమీ (గ్రంథాలయ. (ప్రతిష్టా 
పకుడు, బాలసాహిత్య సీతామహుకు, మధురకవి బిరుదాంకితుడు 
(శ్రీ నాళము కృష్ణరాయనుధిని తన ఒడియందుచేర్చి లాలించి 
"సించినదీ నగర రాజ్యమే ! 

పుడమితల్లి పురుటినొవ్నులు పడిన ఒక శుభదినమున 
తూర్చుగోదానరిజీల్లా యందలి మండపేట (గామమునందు, అంత 
ర్లాతీయ నాకొ వ్యాపారదడుడు, కలకత్తానుండి, ముదప్పరి వయకు 

బహు స్మృతములను నిర్మించి మించిన (పశాహిత జీవనుడు, 

ముడాసీత సంస్క్భృతాంధానేక మహో కావ్యమనీషి, బహంవితరణ 

శీలి, ఉదారగుణ చర్మితసంస్కారము కల దొడ్డ మానిసి, 

దుర్మార్గులకు సక్కలో బర్రే షష ట్రావ బటుపండీతాసరుడు 

_ అయిన నాశము కొనురాజు, లక్ష్ముష్ముల గర్భళుక్తి ముక్కొ ఫల. 

ముగా నాళము కృష్ణరావుగారు వారి కడపటి ౧ంతానయిగా 111! లో. 
జ స్యంచినారు. 

_ బహు విశుతుడైన నాశము కొమరాజుగారు తన ఆత్మజు | 

నకు వెంకటికృష్ణయ్య అని నామకరణము. చేసినారు. తరువాత | 
కాలాంతరనుందు తనకు ఊహ నృద్దియైనపుడు వెంకటకృష్ణయ్యగా | 
తన "పేరును తానే కృష్ణారావుగారు మలచుకొని యుండెనేమో ! | 

శష్టరాపుగొరు బాల్యమునుండియు భావస్వాతం త్యము, 
ఆచరణ వైశిష్ట్యము కల్గిన వింత మానిసి, కుహనా సంస్కారము | 
«us మూఢాచారముబన్నసు ఆనిష్టము చూపుటయే కొక, | 
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బాల్యము నుండియు సంఘ శేయస్సునకు భంగము కల్గించు మూఢ 
విశ్వాసముల'పె, కుటిల ; స్కారముల మై ధ్వజమె త్తి, తిరుగు 
వాటు సాగించిన విప్టన వీరుడు ! సాంఘి3 దురాచారముల'పై 
ఎంతో విద్వేషము కనబబుచెడు వారో జాతి యందు క్రేజము కల్గించు సంఘ సంస్కార కొర్యు- లాపములన్నను. పేద వారైన 
తోడి సహచరులను ఆదుకొనుట యన్నను, కష్టములల్తో ఆపద 
లలో చిక్కు.కొనిన వారికి తోచు పకుట యన్నను, నంత (పీతిని 
చొపుచు, అట్టి కార్యముల యదు ఎంతో అనుర క్తితో పాల్గొ 
నేడివారు, 

తనకు తండిగారు కొని, ఇతర బంధువర్గము కాని 
యిచ్చిన (వతి పెనను సయ్ (సయోజనకరములై న కొర్యము 
లకే వెచ్చిచుచుండెడు వారు నిత్యము ఇరువది ముస్సది 
మంది నహచరులతో ఎవరికో సాయము సల్ప్బుటకై నగరపర్య 
టన సల్పుచు నె% వదకయందు చదువుకొనుటయందేమియు ఆద 
కనబటుంక, తనక చదువుచెప్పుటకై తం డిగారు నియోగించిన 
గురువుగారు తమ యింటికినిత్యము వచ్చెడు వేళకు తన నహచరు 
అతో గలిసి, గౌతమీ [(వవాహముల బడికొట్టుకొని పోవ జీవులను 
కొపాడుటకో, లేక సామూహిక రామభజన కొర్యకలాసమునకో, 
కోక తెలిసిన వారి యిండ్రయందలి అవసరములను దీర్పుటకో 
సర్వెత్తి పోయెడువారు. దాల్యమునందే మాత్ళ వియోగమునందిన 
వాలకృష్ణుని, సంతాన విహీనయైన చిన్న నదిన అమ్మన్నగారు క సృతనమాన (సేనతో దగ్గణకు తీసిసెంబెడిది, 



డ్రి 

నగరమువందేవేవో కార్యకలాసములను డీర్చ్నుటకు, మంది 
మార్భలముతో తిరుగాడుచున్న కుమారుకు వేంకటర్భష్టయ్య,. 
భోజన సమయమునకును ఇంటికి రాకపోవుసరికి,  కామరాజుగారు 
కోడలిని పిలిచి 'అమ్మన్నా, నీ కొడుకెక్కడ ఏ దీనజనోద్దరణ 
కార్య(కమమున, ఆకలి చన్నులు మటిచి నినుగ్నుగె యున్నాటో ? | 

మతి, పెళైై ఐండి (నాళము కామరాజుగారి అంతి సుర స్రీలు వీధీ | 

లోని వారికి కనబడకుండా వెచ్చ బండి) వెళ్లి, వాడికి కానలసిన 

డబ్బిచ్చి యింటికి తీసుకొనిరా తల్లీ అని కోడలిని పంసెడు. 
వారు! ఒకనాడు ధవ శేశ్వరమందలి జ ప్ మిత్రుని యింట | 

యేదో అసద సంభవించి డబ్బుచాలక వాడ బోధ వడుచుండగా | 

కుటుంబము నా సందర్భమునందు ఎట్లు ఆదుకొననలెనా ?| 
యని ధనశేశ్వరము దగ్గణ కల గౌతమి తీరముగందలి ఒక పెద్ద | 
చెట్లు'సి కృష్ణరాపుగారి నాయకత్వమున మితబృందనుంతియు | 

ఆలోచనా సభాకార్యగమమును నిర్వహించుచుండగా, ఆవిష, 

యము తెలిసి అమ్మన్నగారు క్కుడికి వెళ్ళి మజదిని రమ్మని | 

(బతిమలాడుటయు, నొ స్నహితునకీచ్చుటకు వలిసినంతి డబ్బు | 

తక్షణము నాకిచ్చినగానీ నేనింటికి రాను, ఆ సహాయము జరుగక | 
పోయిన ఇదిగో నేనిపుడే ఈ కొమ్మపై నుండి గోదావరిలోకి సడి |. 
పోయెదనని ఆయన నూతృ సమానురాలై న ఆన్మున్న గారిని వెద 

రించుటయు, వెంటనే ఆమె “వెంకటకృష్ణయ్య, ఇదిగో డబ్బు | నీ కెంత కావలెనో తీసుకో” మని డబ్బు చూపగా, వెంకట 

కృష్ణుడు ఆ డబ్బు తీసికొని ఆ న్నేహితునకిచ్చి ఇంటికి వచ్చు | 
ప్పీరియు జరిగినది, ' 
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బాల్యమునసే కృస్థరావుగారు చదువు మాజెట్లున్నను, 
సొములు చేసి సరోంకార జీవితమునకు ఓంకారము దిద్దిరి. 

తల్లి గర్భము నుండి వరణిపై వడిన వెంటనే చేసిన రోద 

నము నాలించి, తన యీ కడపటి సంతానమైన, వెంకటకృష్ణ య్య 

ఎంతో (పాజ్ఞడుకాగలడనియు, తన వంశ మీ కొడగొట్టు విత్త 
యొక్క నత్కార్యములచే ఘు (పతిష్టనందు ననియు సంభావన 

చేసిన, వెంకటకృష్ణ య్య విద్యాభా్యవమునక్రె ఎన్నో ఏర్చాట్టుచేసిన 

కామరాజుగారు, తన కొడుకు దుడురునకు ఎంతగనో చింతా 

క్రొంతులై కాకినాడ మరఠాఘున సోడ వ్యాపారము గావిందుచున్న 

తన మూడవ కుమారుడు సవ్యనాభము దగ్గజకు వెంకట 

కృష్ణయ్యను సంపినేసిరి, 

కొకినాడలో వెంటకృష్ణయ్యరు తన సాహనకృత్యములకు, 

సత్కార్యములగు సహకరించు సహవాసగాండు ద వొటకక అట్టి 

కార్యకలాసముల నొనరింపకపోయినను, అప్పుడే ఆం్యధదేశమున 
అడుగు మోప్పచున్న (బహ్మా సమాజ కొర్యకలాఫముంకు కొకినాడ 

కేంద్రమగుటనే (ఒహ్మ సమాజోవన్యాసముల, కారర్షికుదై 
వెంకటకృష్ణయ్య అక్కడ కూడ చదువు సంధ్యల పట్ట ఆంత 

అస్నక్తి చూవడయ్యెను.... 

తమ్ముని పితచింతకుడైన సద్మనాతముగారిీ తమ్ముని విం? 

(సన్ఫ్తి చింతా కారణముకొగా, వారు ఉ గ్నుక పొర లా పండి 

తులతో తమ్ముని విద్యావిషయముస మంశనము గావింపదొడంగిరి, 

కొనీ ఉపాధ్యాయులెెల్లును ఏక గీనముగా వెంకటకృష్ణ య్య వివేక ) 
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వంతుడైన విద్యార్థి యనియు, ఆతని విద్యాభ్యానవినయమున 
ఎట్టి చింతకును తావులే “దని సద్మనాభముగారికి నమ్మబలుకుపే 
కాదు! ఈ విషయములన్నియు (గాంచిన వెంకటకృష్ణ య్య 
నాల్లన ఫారము పరీక్షాన్న త్రమునకు పద్యములతో (ప్రత్యుత్తరములు 
(వ్రాయగా ఆ ష్యతములను దెచ్చి పద్మనాభముగారికి చూసి వారి. 
వి చదొారమును పో గొట్టగల్లిరి, ' 

ఈ సంఘటన జరిగిన వెనుక కొడుకు (పయోజకుడే కాక్క 
సదాచార నిష్టాపరుడనియు, కవీశ్వరుడు కాదగిన భవిష్యత్తు కల 
హాడనియు తెలిసికొని, కొనురాజుగార కొడుకును రా జగరికీ ఫీల్రి 

పీంచుకోనిరి, | 

వెంకటకృష్ణయ్య  బాలహృదయమునందు జరుగుచున్న, 
సంఘ సంస్కార సంఘర్షణ (శ్రీ కొమరాజుగారు గు _ర్తించిరో | 
లేదో కానీ, 'వెంకటకృష్ణయ్య యందలి సంస్కార భావావేళ | 
మాతనిని కృష్ణరావుగా మార్చివేయుటయేకాక, (గంధాలయే | 
స్థావన ద్వారా, ఆం(ధభాషాభివృద్ధి కొవింపవలెనను తీ(వనంకట్న | 
మును కల్గించుటయే కొదు ! ఆ కాలము నాటికి ఉద్యనుముగా 

_ రూపులు దిద్దుకొనుచున్న _ సత్యాాగహోద్యనమున బేరి దేశనేన | 
చేయవలెను దృఢ సంకల్పమును సహికము కల్లించెను, || 

ఈ 'భావుకళా త్మీనళం యొ క్క దిన్య స్ఫూర్తి రియే, 1898 న \ 

సంవత్సరమునందు జరిసిన వీరేశలింగ (గంధాభాండాగార (వకిష్టా 
నము. ఆః న్స రమ క్రమముగా వృద్ధిచెంది, ఉన్న తినంది నను 
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' పొంది, తర్వాత గౌతమీ (గంధాలయముగా శాశ్వుతరూపము 

0 గొతమీ (గంభాలయాభినృద్దికి, స్థిరత్వమునకు కృష్ణరావు 

గారు ఎంతగా (శమించినారో, ఎన్ని "జిల రూస్యముల (దవ్య 
మును తన ఆస్తి నుండి ఖర్చు సెట్టి త్యాగము చేసి యుండిరో 

_ అనునది ఈహకందనిది ! 

ఎక్కడా దొఅకని - తొళద[త (గంథముల నెన్నింటినో 

సంపాదించి యుండిరి = బుగ్వేదమునకు పద్యరూసనమున అను 

వాదమును సంపాదించి భ్యదసజదిరి . దానినే ఈ నాడు తీరు 
మల, తిరుపతి దేవస్థానము వారు ముద్రించి వెలుగులోనికి దెచ్చి 
రని ఈ కశుభతరుణ మున చెప్పుటస సంత సించుచున్నాను, 

(గ్రంథాలయ (పతిష్టావనము, దాని - నిర్వహణకార్యమును 
ఒక వంక సాగుచుండ, వేరొకవంక ఏకంతూ ద్వాహ సంస్కార 

మునక్షై సలువిధముల పొటుసడుదున్న శ్రీ కందుకూరి వీరేశ 
లింగంపంతులుగారి ఆనుచరనర్శమున జేరి. అందు ఆగ శ్రేణి 
కార్యకర్తగా (శ్రీ పంతులుగారిచే ఎంచబడి,  రహదారులే లేని ఆ 
కాలమున అంచెల బండ్తపై ఇద్బాప్పరము వంటి ఆతిదూర [పదేళ్ల 

ముల'కేగి, పొవురోయి, మైనాపిట్టల టపా సహాయముతో పునర్వి 

వాహనము చేనుకోదలచిన బొల వితంతువలన తమ వితంతూ 

ద్వాహ ' సంస్థా సందేశములనందజేసి, పరమవిశ్వాసముతో తన 

వెంబడి రాజనుండి వచ్చి పునర్విపొాహము చేసుకొనుటికంగీ 



ta 

కరించి, వచ్చిన బాల వితంతువులను రాజసు 'హొందనరము చేర్చి, 

తనయింట వారికి ఆన్ని నసతులను ఏర్పాటుచేసి (శ్రీపంతులు 
గారికి ఆస్పగించుటయే కొక్క, ఆ సెండ్రిండ్లు సక్రమముగా జరుగు 
నంత వణకు (శ్రీసంతులుగోరి కన్ని విధముల చేదోడు వాదోడుగా 
నుండి, వారేర్చణచిన 'రామదళి నాయకత్వమును సొర్ధకముగ, 
సమర్థవంతముగా నిర్వహించుచు సంఘసంస్కా రోద్య ఫమమున 
నింతింతరాని సేవ సల్చిరి, 

ఆంతతో ఊరుకొనక వితంతూద్వాహసంస్థలను ఏలూరు. 
మున్నగు నగరములలో (పళతిష్టాపించి ఆ ఉద్యమ వ్యాప్తికి 
తోడ్పదడిరి, 

. “వీరేళలింగముపంతులుగారు. చేబూనిన నటొక మహో 
ద్యమము, |బహ్మా సమాజ మత సంస్కారము - ఎ ఆ ఉద్యమేము | 
నందును కృష్ణరావుగారే. ఆ గసరుడని చెప్పవలసి ౮ యున్నది. ; 

 అఆయుద్యను నిర్వహణమున  (శ్రీపంతులుగారి కంబ ముందే | 
జందెము తీసివేసి, వారికంపె ముందుగా సర్వమత సమ్మేళన. 
విందును తన యింటియందు జరిపి, బంధుపుల ఆ్మగహమునకు , 
గురియై,  వెలివేయబడి తుద క _ర్లవారైని ఏలూరు నందలి మోతే : 
నారు కూడా తనను ఇంట్లోకి రానీయక్ పోవుటచే, ఏలూరులో, .. 
తన ఆ _ప్త్రమ్మితుడైన శ్రీ మాజేటి సుబ్బయ్యగారింట భుజించిన 1 
ధీరయుసరత్న మాయన | 1 

అన్లే గాంధీ మహాత్ముని స్వాతం కో ్యత్యను శంఖారావము | 
పనుల | సోకిన 'యంతనే ఆ ఉద్యముమునందురికి. శక జు 
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* ఆ ఉన్యమమున కంకితము చేసుకొన్న  అకలంక దేశభక్తుడు 
|  ర్రీకృష్టరానగారు : ఆంధదేశమునందలి సుప్రసిద్ధమైన , గెండా 

(I 

| రాజనువార్యనవరిముక. టొనురొర్యగెనుకు. 'సెక్రోటరిగా 
“| నున్న సమయమున పూజ్య బాపూజీ విదేశ వస్రదహనమునకు 

| పోసి దహన మొనర్చివపుడామెయు _పోత్సాహమిచ్చి తో కోడ్చడిరి 

స్టచర్మికి (వసిద్ది పొందిన “పెద్దాపురం లాటీఛార్డి సంఘటనలో, 
(పసపధథమము నుండి తనకు నీడగా (ప్రవ రించిన (కొత్త సూర్య 

| నారాయణగారితో బాటు లారీ దెబ్బలు తిని చాలా దాధపడిన 
. సత్యాగ్రహి శ్రీ నాళము కృష్ణరాపుగారు, 

|| కొంగను ఉద్యనుమున అతివాద చకముననలంభించి 
| తాను కార్యవర్శిగాఉన్న (శ్రీపంతులుగారి టౌను హాలులో భుదీరాం 
(బోను. చ్యితపటమును బెట్టి, మితవాదియైన (శ్రీ పంతులుగారి 3 

|కృష్టరావుగారు | 

| 'సేవయు (పస్తుతిప్వాతిమైనదే. తాను స్థాపించిన గౌతమీ. 

| కేనునకు గొమ్మలు శ్రీ దేవత శ్రీరామమూ ర్తిగారు, 

1 ల. నాళము pee మ్నాతమే అని చెప్పవలసి 

' పిలుపు నిచ్చిసపుడు తిన భార్య సుశీల: మ్మ తన యింటిముందు ' 

'! వీధిలో బాపూజీ ఎదుబ తన ఏదేశవ స్తు ముంన్నింటిన రాసులుగా 

గాంధీమహాత్యుడు నడపిన సళ్యాగహోద్యమములో 

| చర్య ఇష్టము లేకుండుటచె  వారమురోజులు ని్మదాహారములు, 

| లేపండా ఆ పటముసకు కొటలా కొచిన థీరయువరత్నము; ఛశ్రీ' 

ఇంక ఆమాననీయుడు సల్చిన నముహిళా జనోద్ధరణ _ 

a 
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గంభారియము నుండి, ఆ రోజులలో, ఇల్లునీడి ఇవతలకు స్త్రీలు | 

వచ్చుసే తప్పుగా భావింసబడెడు ఆనాటి సంఘ న్యవస్టలో, అనేక 

మైన ఉత్తమ (గ్రంథములను ఇండ్రకు స్రీలకు సంప, (పతి, 

మానమునందును, వారికి వారు చదివిన (గంథములలో పరీక్షలు" 

సెట్టి, వారికీ బహుంముతులందజేయుటయే కొక్క వారిచే వ్యాసములు 

(వ్రాయించుట. 'మున్నగు నెన్నో మహిళాబ కోద్ధరణకార్యక్
రనుము, 

లను చేపట్టిరి.. 
న 

తన సెదతండి కుమారులైన కాకినాడ వాస్తవ్యులు శ్రీ: 
నాళము రామభింగయ్యగారు. వై వైళ్య్ళచేవా సదన మహో సంస్థను. 
స్థాపించుటలో, కొనును, తన మి(తుడు కోరుకొండ లింగమూ ర్తి 
గారును మిక్కిలి సహాయ'మొనర్చుఎయే కొర, ఆ వైశ్య నేవ్యా 

. సదన స్థాపనకు ముఖ్యకొరరురాల్డై న సంఘ సవాధురీణ శ్రీమతి | 

బత్తుల కామాకమ్మగారి కోకీవితాంతము ఎనలేని సొయ మొనర్చి | 

యుండిరి = “బావగారు. పెట్టిన గౌతమీ (గంథాలయం వలన. | 

విద్యను నేర్చి, అభ్యుదయ భావాలను (ప్రోదిచేనుకొని, వారి 
_అమూళ్యసహాయంతో నేను సదనాన్ని స్థాపించి, నిర్వహిందాను-, 
రావు అని ఎన్ని సర్యాయముకో జేసిన (పస్తావననునిట్టే శ్రీకృష్ణ 

న క్తఆమె సహిళాభ్యు చయము సట్లకల (ప్రగాఢమై మేన వాంచ అలి 

మ్మ గారికికాగలదు.. 

తన భార్యయైన ( (శ్రీ మతి సుశీలమ్మగారికి కవిళ్వాభ్యాసము 

పట్ల శ్రా శీ కంచటలోనేమి, గాందీ మహాత్య ని ఆదేశాను 



శో 

. మభ్యంతరము చెప్పక, |పోత్సహించుట యందేమి, ఆమెమొదట్లో 
| ననాతనాచార పద్ధతులలో తనకు సహాకరింసక పోయినపృడామె 

| నేమ్మాతము తన అధి[ప్రాయాససారము (సవ ర్రిసవలెనని 
J నిర్భంధింపక పోవుటయే కాక, ఆమె కాలము గడచిన కొలదీ తన 

' ఉద్యమముల యందలి బొన్నళ్యమును, దేశహితనును (గహించి, 

' తనతోవాటు అన్ని ఉద్యమములలో పాల్గొని తనకు సహకరించి 
' నవుడెంతో సంతోషించుటయే కొక, ఆమె ఆంధమహిళా గాన 

. 'నథను స్థాపించి నిర్వహించినపుడామెకు అన్ని విధముల ఆజన్మాం 

తము (పోళ్సాహ సహాయ సహకోరములొసంగుట యందేమి 
్రీకృష్ణరావగారు “మహిళాధ్యుదయమే మానవాభ్యుదయము" 

' అను నగ్ననత్యమనెంతగా నమ్మి, తదాచరణలో ఎంత నీష్క 

| కైనమైన తీనతను జూపి, ఆ ఉద్యహనుగు (పోదిచేసి 
_యుండీరోో మనకు తెల్లము కాగలదు, 

ఈ విధముగా కృష్ణరావుగారు ఆనాటి సాంఘిక రాజకీయ 

'రంగములన్నింటిలో, ఆనాటి భారతీయ పొరుడుగా తన విధ్యు క్ర 

ధర్మమనియు, తనక నీసవాధ్యతాయుతక_ర్తన్యనునియు భావించి 

పొళ్గూని దేశనూతను 'నేవింగుటమే కాక్క చక్కని కళాలి 
కలో సమలంకృతమైన హృదయ బై తన్యముతో భావిపౌరులు 
కొనలసిన బాలుర అసరిసక్వ మనస్సంస్కాొరములను భారతీయ 

సంన్కృతి కనుగుణముగా రూపులు తీర్చవలెనను ఉ_త్తమాళయ 
తో నధురగితికలను (_పధానమ రుటమున “గోరుముద్దలు, 

మీగడళజక్షలు, తేనెచినుకులు, వెన్నెలవెలుగులు, వెన్నబుడ 
గలు విరిదండ, దీపానళి, పొలతరగలు అను కావ్య సంపుటము _ 
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లను బాల, బాలికలకు చల్లని వెలుగు బాటలుగా ఏలయించుటయే 
కొక, తన కుమారుగు పాషా యి స్మృతిచిహ్నాముగా “పాసాయి 

ఆను స్మృతికొవ్యమును, “ముద్దు అను భానకవితా ఖండమున్ను, 
తన జీవిత సర్వస్వమైన (గంథాలయములను గూర్చి 'గంథాలదయ! 

సూక్తులు, అను కావ్యమును, గాంధీవశావతారములు, 'ఏంంతు 

వివాహ చరిత” “స్త్రీలపై పురుషులు గావించు సంచమహాపాతక్ష 
ములు- అను వచన (గంథములన, తాను మృతులకు పద్య 

రూపముగా (వాసిన లేఖలను “మితలేభావ[ి యను సపేరునను, 
రచించి, (పచురించిరి. తనకు అన్ని రంగములలో ఆదర్శ గుర, 
ప్రాయుడైన శ్రీసంతులుగారితో భేదభావము కల్గి, తరువాళ 
కానట్లు గురు విమర్శ భేయుట ఒస్పగు పనికొదని భావించి “అన్ను 

కాసము' అసునొకి పొత్తమును పదగయుక్తముగ (వాని (వచ్చ! 

రించిరి = దీనితో వీరి రచనలు పదునేసుగా వీసు మిగిలినవి 4! 
తన రచనములను ఆచ్చుచేయుటయే కొని, అమ్మకము చే సికొనుటి | 

చేతకాని వారగుట కొన్ని నేకరణ (గ౧౦ఫములను మ్ముదజ| 
గావింస లేకపోయిరి, ‘| 

ww 

ఎ ఆంధ్ర వాజ్మయ సోషకుడుగా, తొల్లొల్ల (పొచీ 

ప్రబంధోదాహరణములతో పదివేల సామెతలను “ సేకరించియ్యు 

ముద్రణ చేయింపలేకపోవుటచే మితుడై న (శ్రీ చిలుకూరి నారాయణ 

రావుగారు కానుసంపొదించిన లక్షతెనాగు సామెతలతోబాటు నీ చీక! 

రణ భాగమును నీ “పేరిట (పచురింస గలనని తీసుకొనుట జరి 
నది, తర్వాత ఆ ముుదణమసును శీ నారాయణరావృగారు; 

NV గావింసలేకభోయిరి, కౌలాంతరమున (శ్రీ కూచిభొట్ల (ప్రభాకరశాత్షి | 
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గారు, (శ్రీ కృష్ణరావుగారి షష్టిపూర్తి వచురణగా వీరి తక్కిన 
'నేకరణ (గంథములనన్నింటిని, తెనాలి కళ్యాణి పెస్సువారి సహో 

యముతో ముుదణ చేయించగలనని కృష్ణరాపుగారి దగ్గలు నున్న 

' సామెతల ఇంకొక (పఏని తీసుకొని వెళ్ళిరి, ఆ షష్టిపూర్తి ర్తి 

సందర్భముగా ల్ భోకోకు కులు, జతీయమాలు అను పేరుగల" "శ్రీకృష్ణ 

రావుగారి ఇంకోక సేకరణ (గంథములను వారుము దణ చేయించి 

నారేకాని 10 వేల సామెతలేమైననో పరమాత్మునకే ఎలుక | 

సంపూర్ణ మైన తెలుగు సాహిత్య పరిశీలనాదకతతో 

ఆంధవాజ్మయ రంగమున నిట్లు నేకరణ (గంథములను వపథ 

నముముగా వెలయింపచేసిన భ్యాతి (శ్రీక్సషరాపుగారికే దక్కినది = 

ఈ 'నేకరణ (గంధములు కాక ఇంకొక అపూర్వమైన సేకరణ 
(గంధము; శ్రీకప్టరాయాం థ సొహిత్యు విజ్ఞాన సర్వన్వము! రండు 

వందలకు “పైబడిన (పాచీన కావ్యముల ను ఒడి, సుమారు వెయ్యి 

మకుటములతో ఉదాహరణ పూర్వకముగా ఉద్దరించబడిన ఎనిమిది 
వందల పుటలుకల బృహ శ్ర తర సేకరణ (గంథ మిగిః ఇదీవొరి నుర 

జాన నరము వారికమా యక శ్రీమతి ఊటుకూరి లశ్ర్యకొ _గ్తమ్మ 

గారిచే, ఉదారులై న దాతల ఆర్రిక సాహాయ్యముతో (ఎచురింపబడి 

నది. ఆభిలాం[ ధ సామిత్యమునంవలి నిఖిలవస్తు విషయ విచేకము 

కల్గించు ఈ కృష్ణరా యాం(ఢ్ర సొహిళ్య విజ్ఞాన సర్వస్వామూను 

బోలిన విజ్ఞానోదక్ఞామహిత మైన్ సాహిత్య నర్యంశషమగు 

(గంథము ఇంకేహిందూ డేశరాషల యందును వెలువడి యుండ 

లేదనుట నత్యేతరము కొతొలదు. ఇదియొక్కటియే చాలును; 

గ్రీకృష్ణరావగారికి ఆంధ్రసాహిత్యము పై నెంత అధికారనుకలదో 
పట్టి చూప్పటకు : . . వీటో 
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1914 వ సంవత్సరమున మొదలు సెట్టి "“మానవ'వేవి 

యను నచిత మూసవ్మతికను (పచురించిరి, ఇది అన్నటికి తొలి 

నచిత మూనవ తిక ! 

(శ్రీకష్టరావుగారు ఆనాటి సంఘమును 'మేల్కొల్బటక, 
ముఖ్యముగా సిన్ననయను వారిని (పకోధించుటక సొంఘీక, 
రాజకీయ, సాహిత్య చైతన్యము కల్గించు రచనలకే (ప్రాధాన్య 
మిచ్చి ఆట్టి రచనలనే కావించితి, కృష్ణరాపుగారు జీవించి 
యున్న ంత వనజకు 'భారతి' (సచ్మితమానప, తిక) కృష్ణ రావుగారి. 

పద్యముల మొదటి పుటలో (పచురిందెడిది. ఆస్నే “వాసవి 
మానన్మతిక కూడా ! 

శ్రీకృష్ణరావుగారికి ఆ_ప్పమ్మితులై న ఆదార్య రాయ్మపోల 
సుబ్బారావుగారు, హైదరాబాదు నందలి తిరునులగిరి బజొరువె వెళ్ళ 

సంఘ నాయకలైన (శ్రీ అల్లాడి వీరయ్య గుస్త (వభృతణ, 
(శ్రీ కృష్ణతావుగారికి ఘన సమ్మానమొనకించినపుడు “నుధురకని 
విరుదమిచ్చి గౌరవించిరి, ఆళ్ల (ప్రొద్దుటూరు వాస్తవ్యులు (శ్రీ | 
కొప్పరపు సుబ్బయ్య శేష్టగాడ. సన్మానించి రజత ముర? | 
నొసంగిరి, నరసన్న "పేట వాస స్త్యులు పొట్నూరు స్వామిదాబుగాడ | 

ఘన సన్మాన మొనర్నిరి. | 

డ్ కృష్ణరావుగారి యిల్లు ఎప్పుడును కవి, పండిత, గాయక 
నటబృందములతో నిండియుండెడిది, కవిసాక్వభామ ఛీ, 
రక కృష్ణమూర్తి ర్తిశొన్తిగారు చతురంగ (కీడ నల్చుడు 1. 

| ఎక్కువ కాలము కృష్ణరావుగారి యింటియందేయుండెడినారు ; 
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శ్రీ (శ్రీపాద సుుబహ్మాణ్యశాన్రిగారు ముదిగంటి జగ్గన్న శాస్త్రి 

గాకు, కృష్ణరావుగారి వీధి ఆరుగుసైనున్న గదులలో తమ తము 
జీవనోపాధి నృత్తులను కొనసాగించుకొను చుండెడినార ! శ్రీ 

| మున్నంగి శర్మగారిని గొతమీ (గంథాలయం క్యూ రేటరుగా నియ 
' మించి వారికి తమ యింటియండదే ఆ్మశయమిచ్చి యుండిరి. 

ద్శ్గ౦క్ల శ్రీ భావరాజు కృష్ణరావు, శ్రీ నండూరి బంగారయ్య, 

(శ్రీ వాలఅదారి వీరనారాయణడేవు (శ్రీ సత్యవోలు ఆస్సారావ, 
(శీ చెళ్లసిళ్ల వేంకటకని, (శ్రీ వడ్డాది నుబ్బరాయకవి, (శ్రీ చిలక 
నుర్తి లక్ష్మీనరసింహనుకవి, (శ్రీ చిలుకూరి నారాయణరావు, 
(శ్రీ చిలుకూరి పీరభ్యదరావు మున్నగు మహనీయులు, మహ 
పండితులు, నుహా కవృలతో మొగసాల ఎస్పుడునూ కలకలలాడు 
చుండెడీది, 

అంతే కొక (బ్రహ్మ సమాజ హార్య నిర్వాహణ ము నందు 

(వసిద్దులెన లీ పెద్దాడ రామస్వామిగార్తు (+ నరహరిశెట్టి 

వెంకటరత్నంగారు a ఆగ్దెసట్లి లక్మణస్వామినాయుడుగాడు 
మున్నగు వారు (శీ కృష్ణరాపుగారికి ఆప్పమి తకోటిలోనివారు. 

శ్రీ నాళం కృష్ణరావుగారు నిర్వహించిన బహుముఖ 

చేనా రంగముల నలన వారికి రాజమహీ బొందవరమునందలి గొప్ప 

గొప్ప కవి పండితులతో గల చ్చే హసంబంధములు నహాజము 
లైనవే కాని పపంచ (ప్రఖ్యాత సంగీత కళాభిజ్ఞాడెన ౮ 
హరీందనాధ్ ఛట్టోపాధ్యాయగారిని రాజమం డ్రీకాహ్వానించుటయే 
కొక, సలుమార్లు వారికి తన గృహమునందే వసతిని, ఆతిధ్యము 
చ్చి సమ్మ్యూనించి, (శ్రీకృష్ణరావుగారు గౌరవించి యుండిరి, 
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అస్తే బాహ్మ సమాజనాయకుడైన (ప్రై హేమచంద్ర 
సర్కారు ఆంధ్రదేశ పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు శ్రీకృష్ణ రావుగారి 
యింట విడిడి చేయడం గమనార్హం | 

డ్ర్ ఆజ్ఞాడ ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారి వంటి మహా 
మహులు రాజమం్యడి వస్తే ప్రైకృష్ణరాపుగారి దగ్గణకు వచ్చి, 
వీరి సహాయ సత్కారాలు అందుకోకుండా వెన్లేవారుకొరు. 

(శ్రీ గిడుగు రామమూర్తి పంతులుగారు సర్లాఖీమిడి వదలి 
రాజమ హేర్గదవరమునందు కొన్నాళ్లున్న సమయంలో (శ్రీకృష్ణ 

రావుగారి యింటికి వారు రానడం, (శ్రీకృష్ణరాపుగారు వారీ 

యింటికి వెళ్లి తజచు వారి యోగమాలు విచారించి, వారితో 

కలిసి సాహిత్య కొర్య(కమాలు నిర్వహించడం జరిగిందంపే, 
అత్యుక్తి కొదు ! 

ఇట్టివి వారి జీవితంతో అనేక సంఘటనలున్నాయి, 

(శ్రీయుతులు దేశరాజు పెదబాసయ్య, కొమరాజు హనుమంళ 
రావు, తారకం, తల్లా పగడ |ప్రకాక రాయడు, సర్ రఘుపతి వెంకట 
రత్నంనాయుడు, సిఠాపురం రాజాసూర్యరాయ మహీపతి, నర్ 

కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి, మల్లంపల్లి సోమ శేఖరళర్మ, వెల్లంకీ 
కృష్ణమూర్తి థి చుండూరి శ్రీరాములు, కనసరర్తి వరలక్ష్మమ్మ, 
ఢ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి ర్తి, శ్రీపాద కామేళ, స్పరరావు గార్లు, 

స్థానిక్కులైన వారేకోక్క ఆంధ్రదేశ ము నలుచెజగుల నుండీ 
ఇ ఏ రంగమునకు చెందిన కళాభిజ్లలెనను రాజము హేంద్రనరమునక| 
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నచ్చుటయే తటస్థించినచో రృష్ణరాఖగారిని దర్శింపక వెశ్లేడువారు 
కాదు. (శ్రీ ఆచార్య రాయ పోలు నుద్బారావుగారు రాజ 

హేందవరమునందున్నన్ని నాళ్ళు గౌతమ్ | గంథఖాలయమునందు 
, games కొలషేసము చేయకుండా ఉండెడినారు 
కాదు. శ్రీ దొడ్డు వాపిరాజుగారు, డ్ర్ మదజ్ఞాడ ఆదిభట్ల నారా 
యణదొసుగారు మున్నగు మహానుభాబులు కృష్ణరా పుగారి సందర్భ 

నార్గము ఏతెంచుచుందెడివారు. 

శ్రీ ఈమని ఆచ్యుశంరామళాసైగారిని పిలిపించి, ఇంటి 

యందే వారి కన్ని వసతులు కల్పించి, కుమారుడై న నాగేశ్వర 
రావునకు కునూర్తెమైన అద్బిరా నమ్మరు, భార్య సుశీలమ్మడు 
వీణావాదనమందు శిజినిప్పించిరి. ఆరే నరంంలపేట నుండీ 

నుహా వీణావిద్వాంనులై న, శ్రీ పొడుగు రామమూ రి పంతులు 

గారిని తోడ్కొని వచ్చి నాళము వారి సృతిమునందు వారికి వసతి 
నేళ్చాటు చేసి పిల్లలకు భార్యకు ఏణావాదసమందు శిక్షనిస్పించిరి, 

(శ్రీ దేవత (శ్రీరామమూర్తిగారును నీరును కలిసి, ఒక గాన 
సభను స్థాపించి ఎన్నో గాన సభలను నిర్వపించియుండిరి. 
వ్యావహారిక భాషోద్యమ పితామహులైన (గ్రీ పొడుగు శ్రీరామ 
మూర్తి పంతులుగారి స ప్రతి జన్మదినో తనమును ఆతి సమర్ధ 

ముగా నిర్వహించిరి, 

అభిలాం ధదేశమునకు మకుటాయమానమై వెలుగొందిన 
గౌతమీ (గంథాలయముసందు జరిగెడు సభా సమావేశములకు 
లెక్క. యుండెడిది కొదు. గొళమీ (గంథాలయ న 
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ఎన్నో యువక సాహిత్య సంస్థలు రాజనుందిరమున "వెలసి 

 అత్యుత్సాహముతో ఆం(ధసాహిత్యాభివృదికి దోహదకరమగు 

కార్యక్రమములు నిర్వహించుచుండెడివి. ఆస్తే శ్రీకృష్ణరావుగారి 
(ఫోళ్చాహముతో ఎన్నోసాహిత్యసంస్థలు, చిన్నచిన్న (గంథాలయ్య! 

_ ములను స్థాపింపబడి, ఓపినంత సాహిత్య'నేవ సల్పుచుండెడివి, 

అట్టి సంస్థలలో (శ్రీరామవాలభ క్త క్ష సమాజము, కొముదీ పరిషత్తు, 

. జాలీ (ఫెండ్స్ అసోసియేషనులను పేర్కొనవచ్చును. ముఖ్యముగా 
యౌవన ప్రాదుర్భావమునందే తానొక కృష్ణ దేవరాయల యాకృతి 

వహించి. శ చాగంటి వీరభ్నదకవి పెద్దనగా, సత్యవోలు 

అప్పారావు, సుంకర రంగయసూరి, సూరాబత్తుల సూర్యనారాయణ . 

సుధి, అ త్తిలి సూర్యనారాయణ మనీషి, చెళ్లు పిళ్ల ఛినవేంకట 

శాస్తి, నిడమర్తి రి భీమరాజు, "పేకమళ్ల వసురాట్కపులు మిగతా 

_ కవుల పా(తలు కౌగా, వీరందజును అష్టదిగ్గణములుగా కృష్ణరావు 

గారు అభినవ కృష్ణరాయడుగా ఎల్లపొద్దులు సాహిత్య సమా 
వేళములు, కవిపండిత చర్చలు, కావ్యపఠన కార్యక్రమములు, 

సమస్యాపూరణాద్యనేక సాహిత్య సల్లాపగోష్టులు నిర్వహించెడు 
వారు 

' శ్రీపంతులుగారి కుడిభుజమై నిర్వహించిన సంఘసంస్కా . 

రోద్యమ విశేషములెన్నోచరిశ్ర శకెక్కనలసినవియున్నవి - కాని 
'శ్రీసంతులుగారి చివరి దినములలో గురుశిష్యులకు పొడమిన . 

_ భేదభావముల వలన నవియన్నియు తెరమరుగై గైెపోయినవి, ' ' 
' శ్రీవంతులుగారు తమ స్వీయచర్మితయందుతన శిష్య్యాగగణ్యుడై. న | 
షోను కృష్ణరావు తన ఉద్యమమునకు, దేళమునకును కావించిన ' 



2) 

ఎన్నో యువక సాహిత్య సంస్థలు రాజమందిరమున వెలసి 

' అత్యుత్సాహముతో ఆం ధ్రసాహిత్యాభి వృద్దికి దోహాదకరమగు 

కొర్యుకమములు నిర్వహించుచుండెడివి. ఆస్తే శ్రీకృష్ణరావుగారి. 

(ఫోళ్సాహముతో ఎన్ న్నోసాహిత్యసంస్థలు, చిన్న చిన్న (గ్రంథాలయ 

_ ములును స్థాపింపబడి, ఓపినంత సాహిత్య'నేన సల్పుచుండెడివి, . 

ఆట్టి సంస్థలలో (శ్రీరామబాలభక్త క్త సమాజము, కౌముదీ పరిషత్తు, 

. జాలీ (ఫెండ్స్ అసోసియేషనులను పేర్కొనవచ్చును. ముఖ్యముగా. 

యౌవన (పాదుర్భానమునందే తానొక కృష్ణ దేవరాయల యాకృతి 

వహించి, శ చాగంటి వీరభ(దకవి సెద్దనగా, సత్యవోలు 

అస్పారావు, సుంకర రంగయసూరి, సూరాబత్తుల సూర్యనారాయణ . 

సుధి, అ త్తిలి సూర్యనారాయణ మనీషి, చెళ్లు పిళ్ళ చినవేంకట / 

శాస్త్రి, నిడమర్తి రి భీమరాజు, "పేపమళ్ల వసురాట్కపులు మిగతా. 

కవుల పా(తలు కౌగా, వీరందజును అష్టదిగ్గణజములుగా కృష్ణరావు 

గారు అభినవ కృష్ణరాయడుగా ఎల్ల ప్రొద్దులు సాహిత్య సమా. 
వేశములు, కవిపండిత చర్చలు, కావ్యపఠన కార్య కమములు, 

సమస్యాపూరణాద్యనేక సాహిత్య సల్లాపగోస్టులు నిర్వహించెడు | 
వారు 

' శ్రీపంతులుగారి కుడిభుజమై నిర్వహించిన సంఘసంస్కా . 

రోద్యమ విశేషములెన్నోచరిశ్ర కెక్కనలసినవియున్నవి - కొని 
శ్రీసంతులుగారి చివరి దినములలో గురుశిష్యులకు పొడమిన . 
భేదభావముల వలన నవియన్నియు తెరనరుగై పోయినవి, ' 

 శ్రీంతులుగారు తమ స్వీయచరిత్రయందుతన శిష్యాాగగణ్యుడైవ - 
హోమ కృ కృష్ణరావు తన ఉద్యమమునకు, దేశమునకును కావించిన - 



_ మరణాలు బంధింసబడినవి, 
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సంతులుగారి . తర్వాత పంతులుగారంత నేన చేసి వారికంటె 
ఎక్కువ కష్టాలు పడడమే కాదు, ఓక రంగంలో కాదు, అన్ని 

రంగాల్లో, “డశనేనలో, సాహిత్య సేవలో, నత్యా(గహోద్య 

మంలో, (గ్రంథాలయ నిర్వహణంలో, ముఖ్యంగా వితంతూధ్వాహాశ 

సంస్కారోద్యమంలో, (బ్రహ్మ సమాజోద్యమంలో కఠోరమైన 
దీక్షతో, వజసంకల్పంతో తనను తాను అంకితం. చేనుకొని. 
: ఊహించలేనంతగా అన్నీవిరాలా నష్టపడ్డాడు | ఆదే కృష్ణరావు 

గారిలో ఉండే. విశిష్టత ! అని (ప్రసంగించిన దాన్ని బట్టి చూస్తే 
= నాళము కృష్ణరావుగారి విశిష్టవ్య క్తిత్వాన్ని గూర్చి కొద్దిగానై నైనా 
మనము ఊహించుకొనుటకు కొంతలో కొంత అవకాశము కలు 
గును, ఆంతేకాక దాకారపు అప్పారావుగారు రచించిన అఖిలభారత 

(బ్రాహ్మ సమాజము” అనే (గంథంలో వీరి సంస్కారం చక్కగా. 
(ప్రళంసింపబడింది. . 

“అఖిలభారత (బాహ్మ సమాజము" అనే (గంథంలో (గంధ 
. కర్త ర శ్రీ దాకౌరపు అప్పారావుగారు (శ్రీ నాళం కృష్ణరావుగారిని 
“అన్ని కోణముల నుండి. పరిశీలించి వారివి గూర్చి (వాసిన 
. అంశమని క్రింద ఉద్ధరింతబడినవి - =. 

Ky) నాళము కృష్ణరావుగారు విక్రమ సంవత్సరములో 
సంక్రాంతి వెళ్ళిన మరునాడు అనగా కనుమ పండుగనాడు జనన 
- మఘందారు. (గ. ఉగాదినాడు, _దివంగతులై లైనారు = ఆం(ధులకు, . : మిక్కిలి పీతి పాతమరై. న రెండు  సండుగలతో వీరి జనన 
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“వి క్రమాబ్దంలో పుట్టి ధర్మం కొజకు, సత్యం కొలకు, 

న్యాయం కొటికు విక్రమించిన మహాధర్మపరుకి మహానుభావుడు.” 

“జీవితమంతా సంఘర్షణతోను, విష్త్లవాలతోను గడిపిన 
'నెజజోదు 1 దేశనేవలోను, సంధు చేవలోను. భాషా సేవతోను 
కాకలు తీరిన, మహానాయకుడు  కొష్టార్లో ఉన్న వారిని, కవి 
పండితులను ఒక్కరీతిగా ఆదరించి ఆదుకున్న ధర్మదాత ! ఎంత 

నిరాడంబరుడో, అంతదీక్షావై ష్టికుడు : ఎంతరసికుడో, అంత శీల 
దక్షుడు | ఎంతకళామయుదో, అంత ఛాందనుడు | ఎంతకర్య 
వీరుడో, లౌకిక (సవృ త్తిలో అంత అమాయకుడు | ఇట్టి విరుద్ధ, 
విచిత, విళుద్ధ, ధర్మగ జాల వింతి సంపుటియే మధురక్ష "వ 
నాళము కృష్ణరావు శ” 

“నిజమైన ఈశ్వర నేను సంఘ సంస్కారము, నహి 

శోద్ధరణములో నున్నదని (గహించి వితంతు విసాహాదికములలో 
శ్రీ వీరేశలింగముగారికి కుడిభుజమై పనిచేసిన మహాను 
భావుడీయన” 

పోతన సోదరులెన్ని కష్టాలు' పెట్టినా, ఇల్లాలి'కెంత ఇష్టంలేక 
పోయినా, అత్తవా రెంతి బశిమలాడుకొని, ఎంత డబ్బు ఆశ 
చూపినా, లోకులాఖరికి వెలివేసినా, జంకకుండా (దాహ్మధర్శ్మ 
(వతానుష్టానాన్ని స్వీకరించి, ఆందఖ కంటె ముందుగా జందెం 
తీసివేసి సర్వుకులమతసమాన విందు నేర్చాటు చేసిన సంఘ 

సారి” 
సంసా క 
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“ఆంత క్లీన మై యున్న భాషా తీవతను అణచుకోలేక, 

అత్తవారిచ్చిన విలువ'గల వస్తువులన్నీ తెగనమ్మి తన పద 

నైదవ యేట, (ప్రపధమాంధథ (గంథాలయాన్ని" “వీరేశలింగ 

(గంథాలయంి అనే. పేరుతో స్థాపించి భాషారాధనతో మానవ నేవ్య 

చేసిన మహనీయుడు . 

గురుశిష్య్యలిద్దయా (పంతులుగారూ, 'కృష్ణరావుగారూ) 

త్మీవంగా, విభేదాలు- వచ్చి కోర్టుల "కెక్కినా కృష్ణరావుగారి నిజా: 

యితీ, చి త్తసంస్కారమూ, నిష్కళంక మైన నేవా శీలమూ 

పంతులుగారికి బాగుగా తెలియును. కౌబ'క్లే తాను చనిపోవునపుడు, 

తన వీరేశలింగోన్నత ఆస్తిక పాఠశాలకూ, హితకారిణీ సమా. 

_ జమునకు U కృష్ణరావుగారినే ఆధ్యక్షునిగా నియమించుట జరిగి. 

నది - ఫితకారిణీ సమాజమునకు, (శ్రీకృష్ణరావుగారే ఆజీని ' 

శాధ్యకులు | L అసో గౌతమీ గోరక్షణ సంఘమునకు వారే అధ్య 

క్షులు ! ఇంక సరేసరి గౌతమీ (గంధాలయమునకు, సంస్థానకులు, 

సంచాలక్షులు, నిర్వాహకులు, బం(టోతు, అధ్యక్షుడు - = అన్నియ 

ఆయనయే. 

. గాకమీ. గ్రంకాలయమునకు స్టరమగు భవన వసతి | 

= కల్షించు 'నందర్భముల యందు గ్రంథాలయము. వురమధ్యమున ' 

'నుండవలెనా 7 ఊరిచివరనుండవలెనా. ? యను విషయమున పుర. 

[సమ ంలక కృష్ణరాపుగారికి పెద్ద వివాదము జరిగినది, అది, 

కేద్ర నఆలా' ముగా. . రాజము హే బాం దద ర కగరమున "పెద్ద 

| సరిభలనమును. లేవదీసినది. ఆ వివాదమునందు పుర్య్రమఖ 
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. లైన శ్రీకంచుమర్తి రామచం్యద్రరావుగారు, (శ్రీకృష్ణరావుగారి 

' పక్షమున నిలువబడి, (ప్రస్తుతము (గంథాలయమున్న (ప్రదేశము 
,నందే (గంథాలయమనును నెలకొల్పుటకు శ్ర కృష్ణరావుగారిరి 

Pసహాయసడుటయే కాదు = ఆర్థికముగా కూడ సహాయసడిరి. తరు 
. వాత, తనయొద్దగల బంగారు వస్తువులను ఆమ్మియు, కోంత 

| ఉదారులై. న వారి ఆర్థిక సహాయమును స్వీకరించియు (శ్రీరామ 
| చం|ద్రరావుగారి అప్పును తీర్చి వేసి, (గంథాలయమునకు కృష్ణ రావు 

' గాడ స్వతం్యత భవన (ప్రతిపత్తిని గల్చించిరి. 

_ శ్రుకృష్ణరావుగారి షష్టిపూర్తి సమయమునకు వారి * పెద్ద 

' కుమారుడు నాగేశ్వరరావు (గ్రంథాలయ కార్యదర్శిగా నుండెను. 

ఎ ఎంతో గొన్న వె ఛవముతో ఆంధ దేశమునందలి పెద్దలు, (గంథా 

| లయోద్యమము వాకు పాల్గొని షష్టిపూర్తిని జరిపించిరి, 

ఆం(భదేశ (గంథాలయోద్యమమునకు (శ్రీ అయ్యంకి వెంకట 

' రమణయ్యగారు పితామహులు, (శ్రీకృష్ణరావుగారు తొలి కార్యదర్శి, 

(శ్రీకృష్ణ రావుగారి అర్హాంగి, ధర్మపత్ని, (శ్రీమతి నాళము 

నుశీలమ్మగారు ! ఆమె జమీ.ఎదారులైన శ్రీ మోతే వెంకట 

 కృష్ణయ్యగారి ద్వితీయ కుమా_రై, శ్రీ మోతే కృష్ణరావుగారి 
సోడరి |: సత్యాగహోద్యము నాయకుడైన శ్రీ మోతే నారాయణ" 
రావుగారి మేన త్త - బహుదాన ధర్మకొర్యములొనర్చిన (శ్రీ మోతే" 
గంగరాజుగారీ మకు పినతం(డి - సన్నుతాచార శీలయైన. 'నుశీలమ్లు 

గారు మిక్కిలి విజ్ఞరాలు ! మొ నట్లో. కృష్ణ రావుగారి: న ను 
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సంస్కారోద్యమమునకు విముఖత కనబఅచినను, కాల క్రమమున 

నందలి (పయోజనమును తెలిసికొని, భర్తగారికనేక విధములుగా 
ఉద్యమ నిర్వహణమున స సహాకరించీనది : ఆమె గాందీ భక్తు 

రాలు! గాంధీగారి పిలుపు విని సత్యా(గహోద్యమమున నుటికి 

ఎన్నో నేవా కార్యములు చేసినది. తన విదేళవస్త్రములను గాంధీ 
గారి ఎదుట తన యింటి ముందు వీధిలో దహనమొనర్చి వై వై చినది, 

పరమసనాతన _ధర్మనిస్టతో నిత్యము విగహపూజాదికమును 
_ నిర్వర్తించుచు, ఏకాదశీ ఉనవాసములతో, గోదావరీ స్నానము 

_ లతో, శాస్తోోక విధానమున, సకల (నతనియమములను సాంగో 
పాంగముగా సాగించిన ఆమె గాంధీగారి పిలుపు వీనులబడగానే, : 

_ హరిజనులను ఇంటిలోని తన పూజామందిరము కడకు తీసుకొని 

వచ్చి వారిచే పూజ చేయించి, నూతితో నీళ్లను తోడించి సనాతన 

మూఢవిశ్వాసములకు స్వ స్రిపల్కిన ఉచితజ్ఞారాలా మె క + 

. నిత్యము చరథాపె నూలువడికి ఆ నూలుతోనే తన చీరెలు. 
నేయించుకొని, భర్తకు పంచెలు నేయించి, గాందీగారికి ఏటా 
రెండు అంగవస్తములను పం'పెడిది, ఏదై: నా ఓక నియనుమన ' 

_అంభించినచో, ఆతికఠళోర నియమముతో ఆ వ్రతమును అకుంఠిత . 
దీక్షతో పాలించు నియమశీలి ! ఆమె న్వయముగా నత్యాగహో 
_ద్యమమున పాల్గొనినది 1 ఆంధ్ర మహిళా గాన సభ యని స్త్రీల. ఇ 
కొఅకొత' గాన కళాశాల స్థాపించిన ఖ్యాతి ఆంద్రదేశమున నామెకే 

దక్కినది, ౨. | 
ఈ పుణ్యదంపతులకు ఎనమండుగురు. నంకానమైనను, | ' 

కడకు మిగిలినది ముగ్గురు 'మా|తమే, 4 
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_ అందు (సథధమ ప్నతుడు నాళము నాగేశ్వరరావు 

(3. 50 Hons) గొన్న వైణిక విద్వాంసుడు. బొంబాయి నగర 
మున నివాసముండుచు, కర్ణాటక, హిందీ గాన సాం్యపదాయముల 

యందు అభిజ్ఞ పాండిత్యము కల ఏకైక వీణావిద్వాంసుడుగా 

'సీరొందినాడు ః భార్య శకుంతల ఆమె స్యద్బాహ్మణవంశస్థురాలు । 

ఈ దంపతులకు ళోభారాణి, శర దాణి, విద్యారోణి యని 

మువ్వురు కుమా _ర్తెలు ! _పపీణుడని ఓక కుమారుడుడును కలరు, 

రెండవ సంతానము లత్స్మీకొ నమ్మ. ఆమె ఊటుకూరి 

హయ(గినగు స్తగారి సతీమణి |! హయ గీవగు ప్పగారు బాపట్లలో 

న్యాయవాది, వారికై దుగురు సంతానము, (పథమ పు తిక పోలేపల్లి 
సుహోసిని, అల్లుడు పోలేసల్లి హరనాథ్ క. 56, (4&ం) (పథమ 
పుత్తుడు (పతొస చంద, ద్వితీయ పుత్తుడు రాజ రాజ 

నరేంద్ర. మూడవ కుమారుడు _ విజ్హానేశ్వరకుమూరుడు, 
. రెండవ కుమా రె మెధిలీబాలాజీ. పృతికయైన లమ్మీకొ నమ్మ 

ఉభయ భాషా _పవీణ పట్టభ్యదురాలు, బహుకావ్య(పజేత, ఏణా 

వాదకురాలు, ఉపన్యాసవిశారద, ఆంధదేశమునందే కొక యాన 

ద్భారతమునందును, తన బహుముఖ నేనా కొర్య(క్రన ములతో 
సుప్రశ_స్తినందిన ధన్యజీవని = భారత ప్రభుత్వము వారి పంపున 

విదేశముల కేగి భారత సంస్కృతి ప్రచారమొనర్చినమిన్న ఆంధ్ర 
విశ్వవిద్యాలయము. వారిచే కళ్ళాపపూర్ణ విరదమునందిన మేటి 
(పజ్ఞాళాలిని 1, /. 

మూడవ సంతానము. “నాళము, కామేశ్వరరావు. B. న ధం, 

రాదూ గ్రాహక విద్యలో నిప్పణుడు, (పళ్నస్త స్త వ్రీణావాదనో నిష్ప 
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ణుడు. (కొత్త త్రరాగముల గనుగొన్న నిపుణుడు, భార్య వనజా 

గుప ప్ప, గొప్ప గాయనీ మణి బాల్యమునందే ఫోతన చలన చిత 

మున పోతన కుమాంర్హె లక్ష్మిగా నటించి (పశంనలందిన (పజ్ఞా 

నుతి ! ఆశామధుర్, ఉదయకిరణ్, అనిల కుమారులు, వీరిపు త్త 

సంతానము, | 

నీ నాశం 'కృష్ణరావుగారికి సంతాన నష్టమెక్కువగుట 

వలనను, సహజముగా పిన్నవయస్సు.ల పై మక్కువ ఎక్కువ 

గట వలనను, చాలా మంది పిల్లలకు ఉచిత వేత నాద్య నేక సౌకర్య 

ములు కల్లించి, ఉన్నత విద్యల వణకు చదువులు ఇప్పించి, వారి. 

(దైతుకులు సుస్థిరములగుటకు తోడ్పడియున్నారు. అట్టి వారిలో 

మ(దాసులోని _ఒక సెద్ద ఎడ్వర్లెజమెంటు కంసెనీ మేనేజ. 

రుగా పనిచేసిన శీ సాల్యీ గోపాలరావుగారొకరు.. 

_ సేవా కార్యక్రమము లందును, సంఘ నంస్కారా . 
చారణ విషయమునను (శ్రీకృష్ణరావు .గారెంక. నిష్టురుడో, ఎంత 

నిపణమతియో,. బాధ్యతాయుతమైన, గార ర, న్థ్యకార్యకలాభ నిర్వ. 
'హుణమునేందు అంక అంబేద ! ఎల్లప్పుడును. ఏదో ధ్యాన నిష్టతో 
నున్నారేమో యనిపించ్లుచు, అన్య మనస్కుడై వీధులలో “తిరు 

గాడు నపుడు, . ఒక కాలిచెప్పు  ఊడిపోయినను, కనుగొనలేని- | 
పరాకు మానిసి 1 ! పిల్లి లకు ఏదేని వ్యాధి ప్రమాదములు సంభ | 

పించినను వెట్టి. ఏళ్ళాట కూడా. చేతకాక, మనో వేదనతో దిగులు 1 
సడి . బాధసఢగట్టి బేల. లి. న్ 
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' వింత పకృతికల, ఈ విచిత వ్యక్తిని, అన్నింటి 

| . యందును మిక్కిలి శ క్తీసామర్థ్యము ఊహాపోహములు, ఉచితజ్ఞ 
| తకల యువతి నసుశీలమ్మగారు వారి ధర్మపత్నిగా, గృహిణీ 

} ధర్మములను కడుజాగరూకతతో నై పుణితో, నిర్వహించుకొన 
| ' గల్లుట చేతనే కృష్ణరావుగారు సంసారమున తామరాక్కుపె, సీటి 

' చందమున (ప్రవ ర్తించినను, వారి కౌపురము ఏ విధముగను రన 
" భంగము కొక పోవృటయే కాదు, అత్యధిక వైభన సముజ్జ్వలముగ 

_సాగిపోయినది. 

(శీకృష్ణరావుగారి అంత్య సమయాన్ని గూర్చి కొద్దిగా 

చెప్పవలసి యున్నది, 

1001 ఏ(పియల్ 17వ తేదీ నాడు * ఉగాది పర్వదిన 

| (వవేశ సమయంలో వారు కన్ను మూశారు. 

| అంతకు ముందు నుమారు అయిదు. సంవత్సరాలు కొలు. 
-విరుగుటచే వారు, మంచంపట్టి ఉండడం తటస్థించింది, 

వయస్సు "పెద్దదికా వడం వలన 1001 నుండీ (కమంగా 
వారీకి బలహీనత “హెచ్చుకొనడం ఆరంభించింది, . 

ఏ్మపియలొ 8 వ లేదీ నాడు మాటపడిపోయినది. అయినో 

వారు సృహ ఉన్నంత 'సేవు భారతం చదివించుకోవడం, రామా 

యణం చదివించుకొని వినడమూ మానలేదు. థియసాఫికోల్ వారి 
“మరణాన్నన్తర దశ” అనే (గంథం తెప్పించుకొని, తన మరణా 
న నరంకాను ఉత్తమ గతులకే బోగలననే రై దైర్య. విశ్వాః పాలను, 
_సంతృప్రినీ పొందారు. లా 
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భారతంలో కర్గపా(త మై ఆయనకు ఎక్కువ మక్కువ | 
ఆ కొరణ౦గా తన కును రై అయిన లక్ష్మీకా _న్లమ్మచే భారతంలో 

కర్ణపాత గల ఘట్టాలను చదివించు కొన్నారు. 

. త్యాగరాయ వ ర్తనలశై పె గల (పీతి పింపున కమా ను 

వీణపై త్యాగరాయ కీర _ర్తనలు వాయించమని అడిగి, విని, ఎంతో 
సంతృప్తి ప్తి పడినారు. 

౪ అంత్య సమయంలో ఎన్నో మార్లు (బ్రాహ్మమశ్ర 
కీర్త రనలు పొడమని. కుమా. ర _నడగడమూ ఆమె పాొడడమూ 

' జరిగిందీ, ఇంక రేపుర్యాతి మరణిస్తారనగా 'మ్మకమంగా నతి 
: తప్పుతూ వచ్చింది. ఆఖరు రోజున కుమూ_ర ఆ లక్ష్మీకౌ నమ్మ. 

ఉదయమే. ఆౌహ్మ ధర్మ కీ ర్హనలు పాడడం (సారంభించగా, 

మూసుకు పోయిన కండ్లు తెజచుకొని, గోడవైపు తిరిగి పోయిన. 
తలను కమా రె వెపు | (తిప్పి పాటలు విన్నారు. రాతి 11-45 
.వజకూ ఆమె పాడుతూనే ఉన్నారు, “ఆయన వింటూనే ఉన్నారు. 

తర్వాత 12 దాటిన. కొద్ది "సేపటికి ఆ పుణ్యమూర్తి ర్తి శ్వర 

సేవకుడు, సం 'ఘోద్ధారకుడు, భాషావేత్త, మధుర కవి న _త్తముడు, 
.. గౌతమీ. గ్రంధాలయ. (ప్రతిష్టాపకుడు. ఆంధ్రమాత అనుగు. 

పుద్రుడు శుదిశ్వాన విడచినారు. . 

ఇది వారి జీవితచరి, త కొక, శతజయంతి సంఘము వారి. 

శంస, యగుటచే. తూకమైన వారీజీనిత విశేషములను పేర్కొ. . 
ము యగిషటును.. 
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కళా సాంస్కృతిక పీళముగ సముజ్జ్వలమైన సహస్త్ర వర్ణ 

_ చర్మిత కల రాజ్ఞ్జగరియందు బాధ్యతకల పౌరుడుగా, (ప్రభు 

మర్యాద నెజపిన నాళము కొమరాజుగారి కుమారుడైన తం డిగారి 

క ధార్మిక, సాంస్కృతిక సంస్కారములకు వారసుడుగా, తన 
_ జమీందారీ సంఫదనంతను చేళము కొజకు, సాహితీ సరస్వతీ 

సమారాధన కొజకు, ముఖ్యముగ గౌతమీ (గంథాలయ నిర్వహణ 
కొఅకు ఆంతన్తునకు మించునట్లు వ్యయించి రిక్తుడై మిగిలిపోయిన 

నిస్స్వార్గత్యాగశీలి. సంఘరూపమైన మాధవ సేవయందే, మానవ 

జీవితమును ధన్య మొనర్చుకోనలెనను ఉత్తమాశయ దీక్షతో 
(బతుకు కప్పురహారతి గావించుకొని, బాల్యమున సాధనచేసిన, 
రామభజనకు, ఏకేశ్వరోపాననయందు సాఫల్యసిద్ధిని గావించుకొని 

' ధన్యజీవిగా, జీవించి, మరొకమాంబ మాన్యమైన, ఆ మహానగర 

లక్షియొక్క- చిద్విలాస హాస రేఖలను యావదాం్యధమును భభ 
ధవళ రోచిస్సులలో కాంతిలహారులుగా న్నర్తన 'మొనఠింపజేసిన, 
సద్దుణాఢ్యుడు, సంస్కారి, శీలఅనంతుడు, సంఘ శుభచిqతకుడు, * 

ఈశ్వరవిశ్వాసి, మహాకవి, బాలుర భవితవ్యమునకు ధర్మ 

దీప్తితో సధములు పఅచిన నుధురకవి నాళము కృష్ణరాయ శత 
జయంతిని మా సమ్మాన సంఘము వారు జేగియ మానముగా 

నిర్వహింప దొజకొనుట యొంతేని _భాగ్యకారణముగా భావించు 

చున్నాము, ఆ 

ఈ శతజయంతికి మభ్య పేరణనొనంగి ఈ సందర్భ . 

ముగా వారి _ కౌవ్యములన్నింటిని వారి కుమా మైన. త్ో 
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- ఆర్యధదేశమునందలి వదాన్య శేఖరుల సహాయముతో శతజయంతి 
(పచురణములుగా మ్ముదణ చేయించినారు. 

బహుకష్టసాధ్యమైన ఈ మహా కార్యమును ఆమె ఒక్కరే 
నిర్వహించి మా సంఘము వారి (శమను తొంబదితొ మ్మిద్ని 

పాళ్ళు తగ్గించినందులకు సోదరి లక్ష్మికా న్తన్ముగారికి ధన్యవాద 
ములు - ఈ శతజయంతి [ప్రచురణకు ఆర్థికముగా సాయమొన 
ర్చిన దాతలకు మా కృతజ్ఞతా వందనములు - ఆ వినఠములు వేరే | 
యియ్యబడినవి,. . 

మధురకవి శతజయంతి జరుగవలెనను సంకల్పము ఆంధ్ర | 
మహా జనులలో కల్లుటయే తడువుగ 1981 జనవరి 18వ శేది| 
నాడు బాపట్ల యందు. కళాభారతి వారును, రాజము హే హేం(దవరము "| 

నందు గౌతమీ (గంథాలయము వారును ఉత్సాహముగా జరిసిరి, కీ 

తరువాత 1981జనవరి 21 న తేదీనాడు శతజయంతి: 
. సంఘమువారు వైభవముగా జరిపి “ఈ సంవత్సరము శతజయంతి || 

- వక్చరను" గా (ప్రకటించిరి. . | 

.  తరువాళ్ళ. ఆం్మధ్రవ్రజేక్. ఆర్యవైశ్య సతఘను వారు | 

_ హైదరానాదు నందు జరిపిరి, 1 

తరవాత. తరువాత నరసరావు పేట యందును, కారెమ గ 
. పూడి యందునుబాపట్ల. ఆర్యవైశ్య సంఘము వారును వేటపాలెం, | 
. సారస్వత వికేతసము వారును, వినుకొండ యందును 1988 | 
[ జనవరి. నాడు ' రాజము హే హేర్యదనరమునందు బొనువోలు కమిటీ | 
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- ఆంధదేశమునందలి వదాన్య శేఖరుల సహాయముతో శతజయంతి 
(వచురణములుగా ముద్రణ చేయించినారు. 

బహుకష్టసాధ్యమైన ఈ మహా కార్యమును ఆ'మె ఒక్కరే 
నిర్వహించి, మా సంఘము వారి (శమను తొంబదితొొమ్మిడ్ని 

పాళ్ళు తగ్గించినందులకు సోదరి లక్ష్మీకొ_న్త నన్ముగారికి ధన్యవాద 

ములు - ఈ శతజయంతి (ప్రచురణకు ఆర్ధికముగా సొయ మొన ఎ 

ర్చిన దాతలకు మా కృతజ్ఞతా వందనములు = ఆ ఏినఠములు వేరే! 

యియ్యబడినవి, . 

మధురకవి శతజయంతి జరుగవలెనను సంకల్పము ఆంధ్ర 
మహా జనులలో కల్లుటయే తడువుగ 1081 జనవరి 18వ శేది 
= నాడు బాపట్ల యందు కళాభారతి వారును, రాజనుహే హీంద్రవరమ 

“నందు. గౌతమీ. (గంధాలయము వారును ఉత్సాహముగా జరిపిర, క 

తరవాత 1081 జనవరి 21 వ తేదీనాడు కతజయంతి' 
 సంఘమువారు వైభవముగా జరిపి “ఈ సంవత్సరము శతజయంతి | 

. వశ్సరము గా (డ్రకటించిరి, | 

.  తరువాళ్ళ. అంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య సతఘము వారు | 

వె హైదరానాడు నందు జరిపిరి, 
| 

: "తరవాత. తరువాత నరసరావు పేట యందును, కారెను r 

ల్ . పూడి యందునుబాఫట్ల, ఆర్యవై. శ సంఘము వారును వేటపాలెం, | 

_ సారన్వత విశేతనము వారును, వినుకొండ. యందును. 1988 
ఎప్ 
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ఈ ఉత్సవములు జరుపుటకు నిశ్చయించినప్పటి 

మీండియు, కార్యవర్గమున సభ్యత్వము నా'మోదించి, ఆన్ని విధ 
ములా మాకు చేదోడు వాదోడుగా నున్న మా కార్యవర్గము వారి 
కందజకును మా కృతజ్ఞతాంజలి | 

ముఖ్యముగా నాళము కృష్ణరాపుగారి శతజయంతి 
_సంఠంభము. ఆరంభింసబడినస్పటి నుండి, అనేక సభలు 

చేయించియు సభలలో పాల్గొని (సనంగించియు అనేక వ్యాసములు 
(వాసియు, అనేక సంస్థలలో (శ్రీకృష్ణరా వుగారి చి తసటములను 
ఉచితముగా. బహూకరించియు, (వస్తుతము నోళం వారి సంచి ప్త 

జీవితచరిత్ర (వాసియు స మధికోత్సాహ ముతో. నాశము కృష్ణరావు 
గారి . శతజయంత్యుత్సవములో పాల్గొనుచున్న (శ్రీ చిట్టి పోలు 
సుబ్బారావుగారు, ఎం. ఏ., తెలుగు లెక్చరరు, నొ. 5, & N. కాలేజి, 
నరసరాపుే ఎట వారికి మా కృత జ్ఞతాంజలి. 

 కారెంపూడి మున్నగు స్థలములలో శతజయంతులు జకి 
పించిన కవిశేఖరులు శ్రీ చిట్టి ప్రోలు కృష్ణమూర్తిగారికి మా 
ధన్యవాదములు, 

ఈ శతజయంతి సందర్భముగా (ప్రచురణ, మందిన ఈ 
“మధురగీతికలు” : సంపుటిపై వచ్చు ఆదాయమును ఓక రిజిష్టర్దు 

అన్టు 'నేర్పణచి దాని పె చె వచ్చు ఆదాయపు వడ్డీతో సాధ్యమైనంత 

వజకు, (పతి నంవత్సరము. (శీ నాశము కృష్ణరావుగారి స్మారక 
సభలు, స్కాలర్ షిప్లు మున్నగు కార్యక్రమములను నీర్వ 
హించుటకు: : _నిశ్చయించడమైనదని 'కెల్పుటకు సంతసించు 
చున్నాము. we 

€ 5 మం. “శతజయంతి సమ్మాన. సంఘము 







అనుబంధం ఎక 

[ వారి శత జయరితి సభలు -- వాని విశేషాలు 

మధురకవి నాళం కృష్ణరాయని శతజయంతి సభను 80.1981 వ 

తేదీన అం్యధ్యవదేళ్ రాష్ట్ర అర్య వైశ్య మహాసభవారు కొచిగూడలోని 
వై శ్యాహాష్టలుతో నిర్వపి౦చారు. ఆచార్య దివాకర్ల వేంక టావధానిగారు 
సభాధకత్షత వసొంచారు. “నాళం హారి శతజయంతి ఉక్పవం వై ళ్యులు 

మ్మాతి మేకాక తెలుగువా రందరు జరుషకో డగిన ఉత్సవం అన్నాయి, 
(శ్రీకృష్ణరా యాం ధ సావాత్య విజ్ఞాననర్వన్వం నలటి (గంథాన్ని తయాగు 

చేసిన పూర్వకవి యెనరూ తనకు తెలిసినంత పరకు కన్చించలేవన్నారు. 

క క్మావపూర్ణ (శ్రీమతి ఊటుకూరి లక్ష్మికాంతన్మా, శ్రీమకి కోడూరి 

లీలావతి, గ్రీయుతులు నీలా జంగయ్య, పి, లక్ష్మికొంతం |శేష్టి, 
చిటిపోలు కృష్ణమూర్తి (పభృతులు (పవంగించడం జరిగింది. “సాళం 

వారిని గూర్చి కివిలోకం, సండితలోకం అర్థం చీపికోవలసివంక గా ఆర్ధం 

బేసకో లేడని, తెలుగు కొరకు, తెలుగు 'భాషకొరకు శష్టవడి తెలుగు 

దనం సాధించటానికి అయన చేసిన కృషి [వళంవనీయిోమని ఆసక్తలు 

అభ్నిపాయవడ్డారు. 

దాహ్మ సమాజ చరికలో శీర్కోంనదగ్గ హగ్గురు నలుగురు 

[వ్రమఖ వ్యక్తులలో వీరొకరని, లక్షలాదిగా ఈమ ఆ “సిన సొహాత్యం. 

కోసం, నమాజం కోనం హెచ్చించిన మనీషి కృష్ణరావుగారు తమ చివరి 
ఘడియల్లో డాక్టరు ఫీజుకుకూడా డబ్బులు ఇన లేని స్టితికీ సచ్చొరవి, 

శిస్తు కట్టలేని కారణాన మమారు 600 ఎకరాలను నభుశ్యంవారు తీసికోన 



il 

'టం జరిగిందని తమ సితృషాద లను గూర్చి (శ్రీమతి లక్ష్మికాంశమ్మగార 
"పేర్కొనటం జరిగింది. - 

మహాసభ పక్షాన అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కోశాధికారులై న శ్రీయ 
తులు కొనం రాధాకృష్ణయ్య। శేష్లి, జూటూరు వేమయ్య, కదిలవాయో 
రాధాకృష్ణమా ర్తి ర్స్ (పభృతులు పాల్గొన్నారు. ఈ వ్యాసకర్త నాళం వోరి. 

చితవటా న్ని బహూకరించటరి, భావక వీగా నాళంవారు అనే అంశాన్ని 

పరామర్శించటం జరీగిఎది. 

నరనరావువేట 

10-8 198! వ శేదీన నరస రాష"పేట అభ్యుదయ భారతి సాహిత్య | 

 సమితివారు ఏర్పాటు చేసిన శత జయంతి సభతో (శ్రీమతి ఊటుకూరి | 
లక్ష్మీకాంత మ్మ, డాక్టర్ అపరాతి సన్నారావు, శ) చీటి (పోలు కృష్ణ ' 

"మూర్తి (వభ్ళతులు నాళంనారి జీవితాన్ని, సాహిత్యాన్ని ధన్నకోణా' | 
నుంచి పరిశీలించారు, 

న 'తిరునతి 8 చేంకటకవుల తర వాత అటు దువ్వూరివారు, ఇటు నాళం || 

వారు మ్మాతమే తెలుగులో సారళ్యాన్ని నంత రించి పెట్టిన, సాహిత్య |! 

కొరులని క్రై "క శేయి, తరంగిణీ ఇత్యాది (గంథకర్హలై న చిటపోలు కష్ట | 

మూ గారు సేర్కొంనటు జరిగింది. ఈ వ్యావక ర్ర గ్ స సుర్చీంది న నాళ | 
ఛి కవట్లా న్న్న ఫరభాయతి రాజ్యం, విశ్వశిల్సి వ్యతికా సంపాదకులు, || 

యోద్యమ కార్యక ర్త రంలో. ఒకరైన చిక్టాపూరు నాగధోషణాళ్లొ గ 



hi 

గంథాలయ సంస్థ అధ్యక్షులు శ్రీ యన్నం వేంకటవరి సిరెడ్డి, శ్రీ యన్, 

మాలకొండయ్య, కథారచయిత లిఎగలగుంట జానకిరాం (పభృతులు కొర 

(కమంలో, నిర్వహణంలో పాల్గొన్నారు, 

ఈ సభను తిలకిందిన ఆవేళ దురంధరులు, గుంటూరుజిల్లా ఆర్య 

పెళ్ళ మహానభ అధ్యక్షులు శ్రీ మేళ్ళచెరువు వీరాంజనేయులు నాళంవారీ 

సఎక్షి ప్తవ్యక్రిత్వాన్ని, చితపటంకోనహో కరన] తాలుగా ము! దించి, 

ఆయా సంఘా:కు పంపటం జరిగింది, ఆ కృషిలో వారి కోరీక మేరికు 

యీ ూ వ్యానకదర్హ నహాకరించటం జ*గింది. 

కారంపూడి 

పలనాటి కురు క్షైత0ి ౦గా వరిగణింసబడే కొర్యంపూడిలో 

181 మే 41వ శేదీన రోటరీ కన్ నారు జీల్లు వరిష దున్నత పొథళో 

లలో శతజయంతి సభను ఘనంగా నిర్వహించారు. 

అద్రలన్లాడు కృమడు తన ము'ళీ నాళంకో [వజలశు పరవ శంస 

చేశాడు, అయితే యీనోటి నాళం వారి విషయంలో మురళీ స్టానంటో కలం 

(వవేళించిందని, తతృలితంగా నంగీక స్వభావమైన మాధుర్యాన్ని ఆది 
_ఫంకరితదుకువోదని ఆంధ విశ్వవి? లయంలో "తున్నులవారి సాహా టా వాల్ ఆన ఫి 
న్నిగూక్చి ప పరిళోథనతచే స్తున్న చిటి పోలు శేంకటరత్నంగారు శే ఒర్టాన్నారు 

ముఖ్య అతిధి లక్ష్మీకాంతమ్మ గారిని తదితరులను సభాస్టలికి మేళ 
శాణంకో, స్వాగత సత్కారాలళో విడిడినుండి తీసికొవిరావట: జరిగింది 

లక్ష్మికాంతవ్మగా రికి సన్మానవ కాన్ని నిమర్చించిన తరువాత చీతిరాల. 
. ఛ్యాశీ కనకో కేశ్వరరావు దంసతులు నూతన వస్త్రాలను వ; బహూకరించటం 
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జరిగింది. “రోటరీ అధ్యక్ష కొర్యదర్శులై న డా।। కె. యస్, ఆర్, శర్మ, 

వి. జి. కే, మూర్తిగారలు,, [గామ సర్పంచ్ శ్రీ) యాడ్డా. రామయ్య, థ్రీ 

చఃదోలు అల్లా నారాయణ, ఢీ) చిట్మిపోలు కృ కృష్ణమూర్తి, విడిదిని 

- ఏర్పాటుచేసిన ®ీ యక్కంల పిచ్చయ్య (వభృతులకోపాటు' ఈ వ్యాస 

రచయిత క పాల్గొనటం, నాశంవారి చితవటాన్ని బహూ కరించ ఏంజరిగింది. 

వినుకొండ 

-8-12_1982 వ శేదిన వినుకొండ' యువ సాసొతీ వికొన వేదిక 

వారు జూనియర్ కళాశాలలో ఏర్పాటుచేసిన సభలో (పధానవక్త కగా యూ 

వ్యాస, రచయిత. పాల్గొనటం జరిగింది. చతుర్విధ కవితాధురీణ థ్రీ 

= బెల్లి కొండ సూర్య ప్రకౌశరావుగా రధ్యక్షతన హించిన సభలో యీ వ్యాస 

క్ష బహూకరించిన నాళం వారి చితపటావ్ని నరసరావుసేట లె లై బేరి 

యన్, రచయితయెన శ్రీ ముప్పాళ్ళ మధుసూదనరావుగారు , అవిష్క రిం 

. చటక జరిగింది. ముఖ్య అతిధిగా. శ్రీమతి. లక్ష్మీకాలతమ్మగా రు పాల్గొ 

న్నారు. అభుక్టదయ కవులలో (వముఖులై న (శ్రీ గంగినేని వేంకటేశ ర 

_ "రావు, శ్రీయుతులు కమలారామ్, చందోలు చందశేంర్, యోగీశ్వర 

_శావు, (పవ్సిపాల్ థ్రీ పిచ్చయ్యగారు, తెలుగు సాహిత్య! (పియుడ్లై న 

-. తమిళ సోదరుడు షణ్ముగం (గేకృతుణ సభాకార్యకమాలలో పాలు 

చంచుకొన్నారు. | 

బందరు, 

"ఇందరు జాతీయ భోధనా కళొథాల సావాత్య సమితివారు 
: 1012242 వ తేదీన. వీఠ్సాటు చేసిన సభతో యూ వ్యాస రచయిత 

(ప్రకాన వ క్షగా పాల్గొనటం జరిగింది. ను కసీడ్డ సాహిళ్య విమర్శకులూ. . 
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చేదాల తిరువేంగళాచార్యులుగారి కుమారులు, ఆ కళాశాల తిలుగుశావో 

ధ్యక్షులు, (శ్రీ శ్రి వరసింహాచార్యులు చలంపైకూడా నిళం వారి (పలాన 

మున్నట్లు “పేర్కొనటం జరిగింది, నాళం వారి పలుకు మార్షవాన్ని 

సాధన ద్వారా రాబట్టుకోవటావ్కి రాయ్యపోలు వారు (వయత్ని "ంచిన 

జాడలున్నాయేని తమ అనుభూతల నాధారంగా శెలియిజేశారు. నీరేశ 

లింగంగాతి దత్తుకుమూరు డ్రై న వీరేశలింగంగారు (వా! న (గ్రంథాలు కూడా 

కొన్ని (కొత్త [విషయాలను వెలుగులోవికి తీసుకువస్తాయవి 'పేర్థాన్నారు.. 

మినీకవితా [పచారకులు, ఆభ్యుగయ కవృలలో ఒకరై న శ్రీ రావి రంగా 

రావు నభకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 

చేటపాలెం 

౨ 1001 సెస్టెందిపలో వేటపాలెము సారన్వత విశేళనమువారు 
ఏర్పాటు చేసిన సభలో శ్రీమతి € క్షికాంతమ్మ, (శ్రీ పాతూరి నాగభూష 

ఇం, శ్రీ గద్దె (శ్రీలామమూ ర్తి గారలకోపాటు ఈ వ్యాస రచయిత పాల్గొ 

నటం జరిన ద లక్ష్మీకొంతమ్మిగారు పూజ్యహదిలైన తను తం! డిగోరి 

. ఛాయాచ్మితాన్ని (గంథాల మావికి సమర్చి చారో, గె శ్రీయుతులు జ్వాలా 
వరసింహం, సుబ్రహ్మజ్యంగారలును, |గ.ధాలయ ఆక్యక్ష కార్యదర్శు 

ఇను ఆ సభా నిర్వహణంలో పాలు స చుకోనటం జరిగిండి. 

బాపట్ల 

18.1.108[ వ శేడీ శుక్రవారము నాడు బొవట్ల కళా భారతి వారి 
అధ్వర్యంలో స్త్రీ హాతైషిణీ మండలిలో సభ ఏర్పోటు చేయబడింది, 
న్యాయవాది (శ్రీ జి. వేంకట జ్వాలావరసి హకొన్హి అధ్యక్షతన జరిగిన 
యీ సభలో లక్ష్మీకాంత మ్మగారితోహుటు డా కె వి, సత్యనారాయ ణా 

చార్యులు, నెమ్మాని సీశారామయ్య _నేళ్ళతులు _వనంగంచటం జరిగింది, 

బాపట్ల లోనే అర్యవై శక నంఘంవారు మరోనభిను ఏర్పాటుచేశారు 
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రాజమండి9 

రాజమం! డికో . నాళం వారి శతజయంతి. సన్మాన సంఘం వారు, 

గౌతమీ |గ.థా౨యంవారు 1181 జసపరిలో విడివిడిగా జయంతి ఉత్స 

వాలను నిర ప్రహించటం జరిగింది, 

శఈ-వాక్టస ర వయిళ దృషికిరావి శతజయంతి ఉత్సవ సభిలుకూగా 

-మరికొవ్ని (పాంతాలలో జరిగి ఉండవచ్చును, 

శ్ దర్శి కమలోరామ్గారికి అంపస్తున్నా? 

శమ్మగార్కు నాటి _(గేరానవ క్త క చిటి పోరు మస్ వభాధ్యతుణు 
ik 

ih “బెల్ల 0 కొండ నూ నూవ్యవకాళరావుగార అ లు ఏ సారు... 
ఖు 



'  అంర సాహిత్య రంగంలో, నంన్కరజోద్యమంలో, సామజిక 
| నిర్మాణాత్మక కర్మ కమంలో నాళం కృష్ణారావు గా రందెవేసిన చేయి. 

| అనేక రంగాలలో అనేక కొరణాలపల్ల కొందరు తమకు రావలసినంత 
| పేరు, (పతిష్ట లు రాకుండా కన్నుమూన్తారు. ఆటువంటి వారిలో వీరొకర్య, 

వంళచరి తః. దేశ చరితలు, సాహొశ్య చర్మితలు, కవి చరి 
' శలవలెనే (పముఖులై నవా రు తమ వంశీయుల చర్చి తలను పదిల పరచు 
కోవటం ముదావహం, ఠొనున్న తరాళలవారికి వారీ చరి తను తెలియ 
| ప్పనట్ల వుతుంది, ఆ ఉ ద్దైెశ్య ౦లో నాళం రామలింగయ్యగారు 1010 మే 
నెలలో శ్రీ నాళము వంశముక్రావ$ి” అనే (గంధాన్ని (డెమ్మీవైజు 88 
పటల) వెలువరించారు, రామలింగయ్య గారిచే సంపాడింపదిడి నాళం 
కృష్ణారావుగారిచే వచనంలో (వాయబడిన ఈ పు _స్తకొన్ని చెళ్ళపిళ్ళ చిన 
వేంకట శాస్తులుగారు వద్యాలుబేర్చి సరిచూదారు. కొకినాడ స్కేప్ 
ఆండ్ కో, ము్రదాక్షరశాల వారు ము| దించారు, గుంటూరుజిల్లా విను 
కొండతాలూకా, హరితస గోతీకులై న పులిపాక పార్వశీళంగారి వంళ 
స్తులు వీరి గురువులుగా ఆ [గంధంఖో చెప్పబడ్డారు. ఆయా కుటుంబాల 
వా రేర్చాటు చేసుకొన్న వర్తక స్థావరాలు, చేసిన దాన ధర్మాలు, ఎన 
రెవరే యో కాలాలలో జనన మరణాలకు లోనై(దో ఆ (గంథములో 
తెలియజేయ బడ్డాయి, వారు [వచురిద్దా మనుకొన్న శద్వితీయగుచ్చతో. 
వెలుగు చూచినట్లు కన్చించదు,. 
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విస్వ కేన గో(తంగా, వినరిశిష్ట సంకేత నామ౨గొ ఉన్న సాం 

వారి వంశానికి మూలప్పరుసులు శంకరచ్చ ఆనే వారు. గోదావరి జిల్లా, 

అమలాపురం తాలూకొ ఆందాజీ పేటలో ఉండే శంకరన్నగా రు. 

“శంకర (పీతికరుడు, వంశంఠరుండు 

సంకుల యశః _పకాళి విజ్ఞాన రాశి 

మూగురు కుమారు లం గన్న మొదటి యన్న 

_శంకరప్పకు 'నెన రప్ప సాటి చెప్ప.” 

అని వస్తుతింవ బడ్డారు. అటువంటి శంకరచ్చకు ఏడవ తరం కోనివావ 
నీమయ్య, అన్నగారై. న చలమయ్యగారి నుండి 1885లో "వేరు పడావ| 

- నీమయ్యగారు. వీరికి, వీరయ్య, వెంకన్న, రామన్న, వల్ల భరాయుగు, . 
వట్టాభిరామయ్య సుబ్బయ్య, చలమయ్య, అనే ఏకుగురు "పమారులూ,. 

కామమ్మ, వెంకమ్మ, జగ్గమ్మ ఆనే ముగ్గురు కుమా_ర్జెణు కలిగారు, నీ 
రంతా కలిసి మెలసి మండ శే పీట, రాజముహే హీం|దవరం, . కాగృరేవు, విజయ |! 

నగరం, చెన్నపట్నం మొదలై న స్థలాలలో వ్యాపారాన్ని చేశారు. అప్పటి ' 

లోనే వారి ఆస్థిపాస్టులు సుమారు 2 లక్ష లుండేవి. . 

“ఫమయ్య స్వియవృ శి తియెడ ఫీమయయేయగు నత్యవృ శీ తనో | 
రామయ నా దగున్ బహుదురంధరులౌ. తనయుల్, 1 
. | తనూజులున్ శ 
/ ఠి మహిమమ్ములుం గల యదృష్ట విశిష్టుండతం డోకండెయీ. 
ఫ్రీమయ చేతగాదె యఖివృద్ధియఖిలమ్ము గాంచుటల్.. | 

అవి న. యీయన తమ,  కెల్లైనయేట కోభక్ళల్ కారీ శ 



చే 

బహుళ పంచమీ(12.11.1848,నాడు భార్యను, సంతానాన్ని వీడి సరలోక 

గతులయ్యారు, 

॥ ॥ అది వష వలం ర శ క్ట రొజను బాందపుర వాస్రప్యుడుగా; = 

నాళః వారి జన్మస్థలం చారి తిక (పాళస్యాన్ని సంతరించుకొన్న 

రాజమహేంద్రవరం ఆది కని నన్నయ్య, అధునిక యుగక ర్త కఠదు 

కూరి, మధురకవి నాళం కృష్ణరాయలా యన్ము నలరించే ముద్దు బిడ్డలు, 
వారి వాసినీ, రాశిసీ తొలిగి స్తే ఆ పట్టణాన్ని మననం ఊహిరచలేము, 
అంధువల్ల నే నా దృష్టిలో వారు వర కవ్మితయం * 

చరిత (వళి స్తీేకెక న ఆ పట్టణంలో వృత్తి శ్రీరీ క్యా, [వన్ఫళ్తి ఢీ 

రీత్యా సుగంధాన్ని వమన వెదజల్లి నవారు షర నగాద 

నిలచిపోదగ్గ గుణాలను 'భవిన్యత్తులో. మూ టీ శ్రరవిందుకొన్నాడు నోళం 
వంశస్థురెన పద్మనాభం, రామలింగయ్యగార్ల తోనూ, పే డో రామకృష్ణయ్య 

అత్మూరి లక్ష్మీనృసింహ సోమయాజీనంటి త్యాగప్పరునులకోపాటు కృష్ణా 
రావుగారి జనకుడై న కొమరాజుగారు వీరేశలింగంగారి స్వీయవరి తంలో 
చోటు చేసుకొన్నాడు, అటువంటి కుటుంనింలో పుట్టినా, ఆం|ధదేళంలో 

నాటక రంగావికి వన్నె తెచ్చిన ఏలూరు జమిందాఢలై న మోతే వారికల్లు 
డయినా కృష్ణారావుగారికి జమిందారీ వాననలు వట్టుపడలేదం'టే అతి” 

 యోర్తికొదు, భావనా (సపంచంలోతేలి నుందర మందిళాలను, సుకునూర్ 
వళ్ళతివి నర్జించిన తొలితరం భానకవృలకులేని ఒక ఆనకొశం మాతం 
నాళంవారికి కలిగినట్లు వారి (గంథావలోకనంనల్ల తెలుసుకోవచ్చు! దర్భ 
నీయమైన వస్తువును. వర్ణించే కవికీ, దర్శనీయం కొని వస్తువును వర్ణించే 



త్తే 

కని కీభేదాలు వసికట్టాలంపే నహజసుందరమైన వీరి నుధుర కవితలను 
తదనంత రీసల కవితలలో పోల్ళి చూడవచ్చు; “లోకంలో అన్నీవిరుదులు 
సార్థక మైసట్లు కనుపించద . అవి పరిమితిము. అంత సార్ధక్యముపొందిన 
బిరుదు మరి యే కనిసట్లను ఉన్నట్లు నేను భావించను" అని ఆందుకే, 
కొదోలు దివాకర్గవారు నాళం వారికున్న మధురకవి బిరుదాన్ని "హైదరా 
బాద్ సభలో తడవిచూస్తూ తమ అఖ్మిపొయాన్ని వెలిబుచ్చగలిగారు. 

జాతకం?= వాలదారి వీరనారాయణ దేవుగారు వీరి జననకొలాన్ని 
పేర్కొంటూ నాళంవారి షష్టిపూర్తి సంచిక (సమీక్ష 118 పుటలో యీ 
(కింది పం కులు వౌశారు, నాళమువారి వంశము క్రావళి లోను (పుట 1) 
యీ జనన తిధిని పేర్కొనటం జరిగింది. 

(క్రీ మధురకవి నాళము కృష్ణరాయుడు జన్మించినది వ్మికనూ 
ద్ధము పౌష్యమానం, కృష్ణసక్షతిలొ విదియ తిధి సోమవారం పగలు 

ఆశ్లేషా నక్షత తృతీయ చరణంలో మేష లగ్నమందు ప్రభవ మందినాడు 
మా కృష్ణరాయడికి గురుడు సండెండో యింట నున్నాడు. కావుననే 
సద్వ్యయం చేస్తాడు. లగ్నంలో శవిగాడు దాపరించిస కారణాన పితలాట 

కొని కింత శావుంది, వాక్ట్సానానికి పాపార్గళం పట్టింది, శుకగహం స్రీ 
(గహతిఆయింది. కొవుననే. సభాకంవం వెంటబడి త రుముతుండి. తృతీయ. 

_ కేతుయోగం, బుథాదిత్య యోగం కల్లాయి. . చతుర్ధి కేం దంలో పూర్ణ ; 
చం్మదుడు న్వక్షేతంలో ఉండి, గురుదృష్టి. కలిగిఉండడం జొతకొవికి. 
నవా శుభలక్షణం, అందుకనే దేశీయ విద్యలమీద వర్యవేక్షణము కుదురు. 

కండి. పాండిత్యఘూ పా ప్తించిఆది. శ్కుకు డేకొదళ స్థానాన్ని వీలుచుట 
చేత, కావ్య నాటకొది సత్కళలు జాలువారాయి, కొని, ఒక్క చి తం 
మ్యాతంఉంది, . మహోతృష్టదళలొ శుభకీ ర్థలతో _ వెబగొందవ' సిన | 



దాతకునకు యోగ భంగం కలిగింది. హేతు నిర్గ యభారం పొర మెరింగిన 

కొర్తాంతీకులది కొని, నమన యూహాల కందరాని విషయధ 

శీ బాల్యము = కృష్ణరావు చిన్నతనంలో దుందుడుకుగా (వన రిం 
కేవాడు. బడీ కూడా మానివేశారు. అయిలే ఈకాలవ ఆక తాయివోళ్ళల్లా 
[పవి ర్రించేవాడు కొదు. గోదావరిలో శనోలు తీయటం, అన్న తిలో దోగు 
లకు సేవచేతయజంనంటి కార్యక మాల్లో నీమగ్న మయ్యేవాడు, అక డికి 

శోడు ఇరవై, ముప్పైమంది మ్మిళులుండేవాన్ల. గోదానరితీరంలోనో 
మరో పాంతంలోనో ఆడుకునే అతగాడిని పట్టుకోవాలని ఎవరైనా [పయ 
త్నిస్తే "స్తే “టెం” మార్చి “ఖంోొలో పోయేవాడు, తనకోసం వచ్చే పంతుళ్ళు 
నుంచీ తప్పించుకోస టానికి మితులనే ఆంచరంచలుగా వుంచేవాడు, 
యుద్ధరంగంలో |సధానాధికారి తె సుకొన్నట్లుగా తాజా సమాచారాలను 
ఎప్పటి కప్పుడు తలనసుకో నేవాడు, భోనకవృలవ లే కేనలం (వకృశవర్ణన 
లతో తృప్తిసడక (పకృతి పంచియిచ్చీన అనుభవాలను మనసా, వాచా, 
కర్మణా తెలుసుకోవటానికి పూనుకోవీ కృతిళృత్యుడు కొవటానికి [సయ 
త్నించాడు. ఆవిధంగా కృతకృత్యులై న తేఈగు శపులలో అగేసరుడుగా 
కూడా నిలుస్తాడు. చిలుకలకు పలుకులు నేర్చి వాటి రాయబారంతో వీరేళ 
లింగంగారి ఉద్యమాలకు తోడ్పడిన విషయం వీరికే చెల్లుతుంది, వారి 
సమీనబంధువు పెడా రామకృష్ణయ్య శేష్టీ (కొకినాడ) గారు కందుకూరి 
వారి ఉద్యమాలకు ఆ రోజులలోనే ముసి ప్ఫైవేల రూపాయలిన్వటం జరి 
గింది, తన కుటుంబీకులు, బంధువులు కీందుకూర్ వారికి, 'బొనటగా విల 
బడితే వాళ్ళలా కలికి తురాయి నలిటినొడీ కృష్ణరావుగారు, 

.. వేనాధానంకో (వన రించే చేంకటకృష్ణయ్యన ఒకసారి వళ్ళు. 
పెద్దలు సిళిస్తే చమక కూర్చొని ఎరత్కో డిగి శాలద్యు పది 
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ముప్పై, ఆలా రెండువందల రూపాయలిస్తామన్నారు. అవ్వడు వ 

వచ్చాడు. అ డబ్బులు అపదలో ఉన్న ఒక "స్నేహిశుడికిచ్చి ప్ర 

యిల్లు విళబెట్టాడు. తన దగ్గర లేకుంటే పెద్దల నడిగి దానధర్మాలు శే 

వాడు. నూమీడి దేవేందు 4 డే వ్యక్తి "స చదువులకు ఇంగ్లాండునే గ 

150 రూపాయలు కావాలి. అస్తిపాస్తు లున్నవృటికి ఆతనికి డబ్బ లిన! 
టానికి చిక్కు. లేర్చడ్డాయి. అప్పుడు  గురువ్వగారై న వీరేళలింగంగారిష| 
[పోనోటు (వాసి అతణ్జి ఇంగ్లాండుకు పంపించాడు, (వంతులుగారి స్విళ 

చర్మితము పుట 824) “దానధర్మాలు గోవక్టింగా ఉంచే కృష్ణరాయ న్ 
యెన్ని కొవింజాడో? ఇలాంటి వాళ్ళాంధదేళతలో ఎందరుంటారో & అనే! 

_ అమమానాస్సద మే! 

మూడవ అన్నయ్య నద్మనాథం (గోడావకిజిల్లాలో మొట్ట 
సి, ఏ, ఏ,  (గ్రాడ్యుయేటు) (గేకృతులవల్లి బడీ క్ 

- 'వరీపరో నవ్టమాద్యలు రె్ళుకో వటం: అందరికీ ఆ 
లో (:వళ్చు సత్రానికి కవాబులన్నీ నద్యాల్లే 

న్ విరూపిధచుకొ కొన్నాడు, “ఆనాటి చదువుల సారాన్ని 

ఇషైవాహిక జీవితం : ఫా ఏలూరు జమీందారుగా రై న al 

డ . లామకృష్ణయ్య, రామమ్మగార్ల, కుమార్తె. 'వేంకటనుబ్బమ్మను విన 
_ చేసికొన్నాడు, తనకంటె 8 సంవత్సరాలు చిన్నదైన ఆమెకు ధా 
-. చింతనం ఎక్కుప.. 'ననాతనాచార నిష్టాచార్. గరిప్లురాలు,  అటువ 

అమెకు కృష్ణారావుగారు తమ క్రవితాహృదయాన్ని సరిచయం కానింకా!! 



అంతకుమించి సంస్కారవాదిగా మలిచారు, అమె తులసీదాసు పొంది 

రానూయణాన్ని నిత్యం పఠిస్తుందేదిః నూటికి నూరుపాళ్లు (బొహ్మసామా 

_జికుడిగా (బకికిన కృష్ణరావుగారి కనుహాలవతిగా ఉన్నవటికీ ఆమె సనా 

తనాచారాన్ని మాతం వీడలేదు, హైందవత్వం, భారతీయత మూ బ్రీత్ 

వించుకున్న అమె నీ నషయంలో పట్టుపట్టక పోవటం కృష్ణారావుగారి సం 

స్క్కారానికి తార్కాణం. భర్తచేత సంస్కారవాదిగా మలచబడ్డ యామె 

విదేశ వస్త బహిష్యరణ మే కాకుండా గాంధీమహాత్మువి రాజమహేర్మిద 

వరం రాక సందర్భంగా విడేశ వస్త్ర దవానం చేసింది. అందుకు సంతో 

షించిన మహాత్ముణ్ణి తను యింట సండ్లరసం ఆ పట్టణంలో తొలుదొ ల్తగా 

యిచ్చిన మహాళకూడా యీమె! ఆ సందర్భంలో బాలికగా ఉండే లక్ష్మీ 

కాంతన్ముగారు కూడా శన బంగారు గాజులను గాంధీ ఉద్యమావి కిన్వటం 

జరిగింది. నిరాడంబరంగా ఉండే ఆమె అనుదినం వీణావాదనం కొనిస్తుం 

డేది. అంధ మహీళాగాన సభ మొదలైన కార్య కమాలలో పాల్గొంటూ 

ఉండేది, ఆమెలోని సుగుణ కోటినిచూచి ఆ'మెకిడిన సార్థక నామధేయమే 

నుశీలః ఆమె చేతల్లో, కట్టుబొట్ల లో పెరిగిన సంతానం అభివృద్ధి[క మం 

లో వామనమూరులా శేజరిలారు. 
గ భి. 

"ఆత్మ విభునకు నేడ్గడ యగుచు, నతని. 
"కెల్ల గతులను దోడ్పడి, యెప్పుడు దల. 

లోని నొల్కవలిం బొల్పు నొ నెలంత” 

అని మహామహోపాధాకయే, కవిసార్వభౌమ శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిగారు 

పల్కిన సపల్కులు అక్షరోసత్యాలు. 

.... కృష్ణరాపుగారు డక్షిణ కారతమేకాక ఉత్తర భారతాన్ని అందునా 

కాశ్మీరు, హిమాలయాల మొదలైన సుందర దృశ్యాలను, ఆజంకా, 
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ఎల్లోరా మొదలైన శిల్పవై భవాన్ని ఆయా సమయాలతో స్నేహితులలో 

లేదా కుటుంబ సభ్యులతో దర్శించటం జరిగింది. తను పొందిన కళాను 
ర క్రికీ తార్యాంణాలుగా భార్యాష్ట తులమ కుమార్తెను తీర్చిదిద్దారు. తన 

కున్న దేశభక్తి, కళానుర క్తి మొదలై నవానికి [పతిబింవాలా అనేవిధంగా - 
కత్తిసాము, 'కరసాము, గుజ్జవుస్వారి, నంగీతఆ, సాపొత్యత మొదలైన 
కళలలో చిన్ననాడే కుమార్తె లక్ష్మీకాంతన్ముగారు. తను (వవీజతను 

చాటుకొన్నారు. 

సాహిత్యానికి, (గంథాలయావికి అంకితమైన నాళం వారు 1081 

ప పియర్ 17వ తేదీన చనిపోయే నాటికి డాక్టర్ని పిలిస్తే ఫీజు ఇన్వ 

గరిమా? లేమా?. అనే సండిగ్ధావస్థలో పడ్డారు. అనాటి "సుశీలమ్మగారి 

హృదయ వరివేదనాన్ని గమనిస్తే చకితులమవుతాము, అలహాబాదు మొద 
లైన చోట్ల తమకున్న ఆ-స్తిపాస్తులు [పజాహిత కార్య కమ్హాల 

“చేసి, తస వారసురాలిగా ఇందిరను రూపదిద్డుకున్న 

నాళతి కృష్ణారావుగారు కనిపి స్తులటారు,. 5 

(పకృతి ప్రియత్వం ణు వింత అళివాట్లు : ఖ్ 

“పకృతి సౌందర్య శేఖలు"| పన్చుటముగ 

పలుకు "పోగర" చెక్కిన పరమశిల్చి: స. 

రమ్య గీతా 'కధానికా రత్నహార . 
. మంగము గ 'పోహళించిన అమ తహ స్త న; 

మనను మే తన పలుకులో మలచితెచ్చి 

| 5 తలపు లోతుల నర్థమం దలవరించి 

| నహజ సౌశీల్య మంతట జాలుకొలిపి 

' కనితయే నీవుగా గూడు కట్టినావొ।” 
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అని ఏలూరు రత్న|త యంలో ఒకరైన బొడ్డు బాపిరాజుగారిచే 

[వళంనలు పొందారు, పేకుమళ్ళ కా మేశ్వరరావుగారు *ద్రాలురకవి* 

/ అం'పే, కొమరువోలు సుబ్బారావుగారు బాలురకవి మాత 'మే కొదు 

| పకృతి కవిోకూడా ఆన్నారు, తెలుగువారి పర్ష్స్సవర్హ్తు గా పోల్చారు, 

ఆంగ్ల వాజ్మయ (సభానంలో, వంగ దేశంతో జరిగిన మార్చులు తెలుగు 

చేశంలో (పతిబించించే కాలంతో మమారు 1000 సంవత్సరంతో *లిరి 

కుల తుఫాను” తెలుగు సాహిత్యంలో బయలుదేరింది, ఆ యుగసంధి 

లో నాళంవారు [వాయటాని కుద్ముక్సు లై నట్లు కొమరువోలు వార్కి వాతలు; 

“పువ్వు. దేనెయు తావియు పుప్పాడియును 
చిందకున్నను ఇడ వరన చెదర కున్న 
ముద్దు బిడ్డల నప్వుతో ( బోల్చవచ్చు 

(కొత్తగా విచ్చు పున్నాగ గుచ్చకంబు, 

కన్నె వెన్నెల కన్నను 1 ఎన్న కన్న 

మంచు బింధదులకన్న | (కొమ్మించుకన్న, 

కునుమ మకరందమునఠన్న కోమలంబు 

చిబుతపొపల చిన్నారి చిన్ని నగవు 

ఆని (పకృతికి, వోల లకు సంబంధా న్నేర్చరచా రీ నృుదమధుర 

| హృదయులు, పసిపాపలపై (పదర్శించే ఆదరాతిశయాలు,  'పెద్దలమీద 

నర్వ (పాణులమీదా చూపించేవాడు. సడయాజినీస్ 'వేదాంతిగిలా (వ్యతి 

ప్రసాదించే వాన, గాలి, యెండ, స్వేచ్చ మొదలై నవాటిని నిరంతరం 

అనుభవించాలనే ఆభిలాషను కెలిగి ఉండేవాడు, గౌతమీ గంధాలయానికి 

వెళ్ళేటపుడు ఎ౦డ, ముసురు, మంచువంటివి పట్టినన్నుడు మ్ (రులు. | 
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అన్నాదనంగా ఉందే గొడుగును వారించిన నందర్చాలెన్నో ఉన్నాయి, 
జిలుగు ముసురు, గోరువెచ్చవి యెండ అంటు వారికి (పాణం; మను 
మ్యుని జీవనం (పకృతి శోభలినుండి దూరం చేసే సొంఘిక బంధాలను 

_ వీలైనంతవరకు తెంచుకోవటమే వారి మళం, కవకృతి చికిత్సకుగాని, 
థై ఖై ష్య చికిత్స వారి కుటుంబానికి తెలియదట; పురుళ్ళహ, పుణ్యాలకూ 

లతే! వీణా గానం, సద్య పఠనం, తొ స్నానం మొవలై సవి వారి 

ఫిల్లల రోజువారీ డై.రీః 

“త్రై తానము చేయుచున్నట్టి వేళ్ల 

వచ్చియును రాని జిలిబిలి పలుకు లొలయ 

= చిన్ని కృష్ణుని పద్దెముల్ చెన్ను మివుల 

చదువుచుందువు, నే డట్టు చలుపవేమి 

“సరన నంగిత సాహిత్య భరితమైన 

న. సుతి హితంబగు త్యాగయ్య కృతిని వోలె, 

చిన్నదయ్యును తావక జీవితంబు 

రసిక జన రంజనంబయి రమణగాంచె. 

బుధవరేణ్యులు. బోధించు బోధకన్న 

.. పకృతి యందలి బహువిధ వస్తు నమితి 

అవగత మొన్చు సృష్టి రహస్యములను 

గ్రంథములకన్న _పకృతియే ఘన తరంబుో 

వంటి పద్యా లిందు కుదాహరణాలు, 

“హృదయకోళంలో వీజ్ఞానకో శాన్నీ గర్భీశృతం చేనుకోన్న నన | 

నాగరిక శిఖామణి, చదువుల సరన్వతొడ్డున నాళం వాడు "ఆలోచనా కార శ్ | 



శే 

ముచే నుడుతలు పడిన ఫాలభాగంతో, అంతర్యాగమున కభ్యానపడిన 
ఓరచూపులతో, ముతుక గుడ్డలను కొట్టుకువి, చేతిలో చె త్తంకొవి, నెత్తి 

మీద గొడుగుకొవి, కొళ్ళకు చెవ్పులుకోవి, జేబులో ఊటకలంకొని లేకండా 
వీధివారే నడచి పోతుంపే, శుద్ద పల్లెటూరినుండి రవాణా కొబడ్డ జానవదు 

నికి సరియైన నమూనాగా ఉంటా? డంటారు. కూలదారి పీరనారాయణ దేవు 

గారి, రోబ్ళ పగిలే రోపాణికొర్తైలో కాళ్ళకు “అగవాళ్ళ” లేకుండా 
మీదనుండి జాలువారే వర్ష ధారలను పాయలుపాయలుగా విదళించుకొంటూ 

మందస్మీతాంకురాలను పెదవులమీద తాండవింస జేనుకొంటూ, తనమానాన 
తను ఏ అభీవతీ లేకుండా పోయేవాడటః: అ వ్యక్తే సంధ్యా సమయం 
ఆయ్యేవరికి పురమఃదిరంలో చదరంగం బల్ల సద్ద సమరాన్ని సాగిస్తుండే 
వాడు. ఒకో్కోక్యం వేళ అక్కడే బల్లి లమీద్ కేండువాను చుట్టకునురుగా 

చుట్టుకొని తలవాల్చి ఏటవాలుగా సరుండి కాలుమీద కాలు'వేసి 'బలేదర్జాగా 
చుట్ట కొలుస్తుండేవారుః వాయు తరంగాలను శలపిస్తూ ఆలవోకగా ధూమ 

పానం వేసే  యీకట్ద జస్ట్ * కొట్టి కావా, _కాహిొమైనవా రున్నారు! 
ఆ స్యక్తే కొన్ని చేళలంచు (పత్యూష సపనాంకురాలు, 'ప్రైైర విహారాలు 
సాగించే పట్టులందు, గౌతమీ [నవంతీ నీచికల్లో బారీతలు సాగించేవాడు: 

" ఇదొకజట్లూ, డాని కీ వ్యక్తి కీ దళవోయి, ఈళలో జరి సంభనాది దృళ్యా 

లను (దర్శిస్తూ “ముద్దినుసు మున్చటోోలిను చూపిం కేవాడు. వాన షీకొరు 

లంపే వీరి కభిమాన (క్రీడ ఆ సరంజామా అంతా ఒక మహాయజ్ఞంలా 
పాగించేవాడటః। 

ఒకొక్క నమయాన పొయ్యి దగ్గర బైటాయించి పెన 
రట్ల తయారీని వఠామర్శిస్తుండేవాడు, మదొకచేళ రొ స్టైబద్ధలవ వెన్న 
పూతలను బనాయించి, | వేల్చుకొని అహరించేవాడు, 'వశమైన చిరు. 
శిండ్లు తినే అలవాట్లూ ఉండేవి, నీ పువ్వు కానీండి కొనీండి-. 
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అనాధతంగా తినేస్తాడు, నర్వ భక్షక స్వామి! ఒకసారి ఏ ఆకో, పూవో 

తిని మాట పడిపోయి (పాణాపాయ స్థితిని కొవితెచ్చుకొని ఎలాగో దితికి 
బట్ట కట్టాడవి లక్ష్మీకాంతమ్మగారి కధనం... సౌధోవరిశలాన ఆరుబైట 

హిమానీపూరాలు, సాం[దతరంగా సర్ష్ని ంజే బుతుపులో సై తం జమేలి- 

_పొవారాన్ని” ముసుగువన్ని మూడంకె ' చేసి ఉ లక్కుం౦డా వలక్కు6డా 

ఉండేవాడట కులాసాకై నా, నిలాసానికె కైనా, వానితో పోటీవడి యెన్య 

దైనా వాని పక్కన (వక్క వేశం, ఆ పక్క పక్క ఓక్క ఆరు 

మాసాలకై నా సాగి రావలసిందేనద: అ మానవుడు (తాగే తేనీటి పానీ 

యాన్నికాగి (శకి బట్టికట్ట సాహసించి నవాడు లేడంటారు దాలదారివారు. 

దేశభక్తుడు : రాజనుం డి, ఏలూరు, మండపేట, కొకినాడ 

వంటి _పాంశాల్లో తమ సేవా కార్య|కమాలవల్లి రచనా వ్యాసంగంవల్ల 

కొద్దికొలంలో. "పీరు తిష్ట తిష్టలు తెచ్చుకో గలిగాడు. విద్య, వినరటేం, 
'సంనేదనంటే అన్ని హరగులూ ఉంది, అవకొశాలున. నటికీ పదవులతో 

కూడినరాజకీయాలప దూరంగా ఉన్నాడు, ప్యాతర్శక్యోద్యమంలో తవశక్తి 

కొద్దీ పాల్గొన్నాడు. 

= విపిన్ చం దపాల్ రాజమం డికి వచ్చిన సంవత్సరతిలో నాళంచో 

షశే. జత లయ్యారు. అంతేకొక పురమందిరంలో వీరేశలింగంగారి పేరు 

cr పెట్టిన పఠనమందిరంలొ ఖుదీరాం బోను చి కసటాన్ని ఉంచి తమ 

2 'చేశభ కీ క్ర ని తద్వారా [వజల్లో 'రేశె త్తించాడు. గురువై న వీరేశలింగంగారు 

. కేవళం. సమాజ సంస్కరణల్లో "మాత్రమే పాల్గొన్న ఆ సమయంలో 

గనాశవాకు స్వాతం తోోద్యను రోంగఠలోను పాల్గొన్నారు, ముందుచూపు 

' లేవి వీరేశలింగంగారు ఖుడీరాం బోసును రాజ్య దోహిగాను, కృష్ణారావును 

. అకతాయిగాను జమ కట్టడం విషాదకరం, [వీరేశలింగం స్వీయచరి[తం 
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పుట 821]. అటుతరువాత వచ్చిన గాంధేయ ఉద్యమాల్లోపాల్లొన్న కృష్ణ 
రాయని |పోత్సాహం టంగుటూరి |సకొళం సంకులుగారు కూడా పొందా 

రని లక్ష్మీకొంతమ్మగారి కధనం, 

(వాహ్మ సామాశికుడు :. ఆంధ్రదేశంలో తొలినాళ్ళకు చెం 

దిన |బహ్మమతాపలంబకుల్లో నాళం వా రొకరు, “అవర విద్యా సాగరు 
లైన శ్రీ వీరేశలింగ గురునికి గుండెకాయో ఆనీ (బహ్మసమాజంలో 
స్వానుష్టాన సంపన్నులు లేని కాలాన వీనేశలింగం, బాపయ్యగార్ల కన్న 

ముందుగా యజ్ఞోవవీళాన్ని విసర్జించి బహిష్కారాన్నందిన నెఅజోదు” 
అని, ఆంధ [పవ క్ష, ఉసన్యానశేనరి, బొబిదారి నీ రనారాయణ 

దేవుగారు (పస్తుతించారు, రఘునతి వెంకటరత్నంనాయుడు పంటి వారికో 

సన్నిపాత వరిచయముంది, 1904 (వ*ంళంలో (పార్టనా సమాజంలో 

ఉన్న తాసనా స్నధిష్థిళచి వారు కొవించిన తొలిపూజ హృదయ తం తులను 

మీటినట్లు బాలదారివారు 'పేర్కొన్నారు. సంగీత |పియులై న నాళంవారి 

సనూజి (ప్రార్థనల కీ విధంగా తలలూపిన వారతదరో ఉన్నారు. 

1908 వ సంవత్సరంలో ఏలూరులో కొవించిన పొర్టనా మందిర 

స్థాననలో వీరి కృషి (ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగ్గ విషయాలలో ఒకటి. ఆ 

మందిరంపల్ల (వాహ్మ సమాజ ధర్మాలకు, సంఘ నంన్యురణ భావాల 

కెందరో అంకితం కొగలిగారు. అటువంటివారిలో మాజేఖీ సుబ్బయ్య, 

వెల్లంకి కృష్ణమూర్తి, చుండూరి (శ్రీరాములు, దుగ్గిరాల దేవలరాజు, 

' డాక్టరు గోవిందరాజులు, శంకర వెంక్కటామియ్య, మాజేటీ సుద్బారావు 
(పళ్ళతులు [వత్యేకించి చెన్సుకోదగ్గవారు, అతగు కోవించిన "సీవాకొర్య 

గ్రమాలివల్లి కలం నుండి వెలి వేయబడ్డారు. అత్తమానులుకూడా తమ 
యింది అన్నం 'షెట్టటానికి నిరాకరించారు, సిద్ధాంతాలకు లొంగని. కృష్ణ 
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రాయడు తనను అర్ధం శేనుకోగళిగి, అదళంళో సిలినిన మాజేటి సుబ్బా 

రావృగారీంట న్యూతమే సరమానందంగా భుజించాడు. 

“పిరేళలింగం పంతులుగారి వితంతు వివాహాలు, సంఘ నంస్క 
రణ, |బిహ్మ వమాజోద్యమం మా పొలిమేర చేరేవిశావు, సండితదాను 
(శ్రేరాములుగారు ఎంత గడవిడసాగించినా లాభం ఉండేదికాదు. సనాతనం 
ఇక్కడ గాఢంగా గడ్డకట్టుక పోయింది. "అవి నాళంపారి రాక ముందున్న 

= ఏలూరు స్వరూపాన్ని నెల్ల 0కి కృష్ణమూ రిగారు ఆవిష్కరించారు, 

కోకినాడ ఆంగధలాష్ట్ర ఆస్తిక మహానభల్లో భోజనాల సమయంలో 

పంచములు తమ (వక్కాన కూ ర్చుండటం ఒక సర్షానికి అభ్యంతరంగా. 

కనిసించిశిది, వెల్లంకి కృష్ణమూర్తి రి వంటి మ్మితులకోరలసి వాళ్ళతో పోరాడి 

విజయం. సాధించాడు, పంచముల్లో ఒకరైన చింతా శేషయ్యగారిని . 
" స్వయంగా రాజమం డికి తీసుకువల్చి మూడుసంవత్సరాలు. 'అయన్సి'కో ఇ 

సోదరుడిగా ఆధరించాడు. | దాహ్మ మత (వచారకువిగా తీక్చి దిద్దాడు. 
_ ఈశ్వర చంద. విద్యాసాగర్ గారు రాజమండి వచ్చినప్పుడు వారి వెంట | 

ఉండి కార్య్యకమాలు చక్యందిద్దాడు.. 

బొల సాహిత్యకారుడు := పసిబిడ్డల చేష్టలు, వారి అమాయికత | 

' వారి నిర్లి స సృత్క, వారి ముద్దులు, వీరి: మనస్సును చూజకొన్నాయి. స్వత | 

. సిద్దంగా 'వెన్నవంటి మనస్సు. ఊహా లంకురింపని, జీవితపు మాయ | 

. లింకా సోకని పాలవెన్నె లవంటి వారి కర్తే(త్ర యెడదల యియకులు గోక్రూడ్లా న 

_ శోధించబంలో దిట్టలు: 

గోద ముద్దలు, మీగడ తరకలు, వెన్న బుడగలు, పాలతర | 
గలు, తేనె చినుకులు, దీపావళి, విరిదండ, వెన్నెల వెలుగులు, మొద. _ 



ఓర్ 

లైన |గంథాల్లోని అనేక ఖండిక లీందు కుదాపారణాలు: దప్వ్యూరీ రామి 
రెడ్డిగారి సలిత 'కేశాన్ని తలపించే వీరి “ముద్దు” కోవ్యాన్ని, మిక్కిలి 
ఉత్క్యృష్లమై నృృతిగీతంగా పేర్కొనబడ్డ పీరి హృడయ నై వేద్యమైన 

;. “పాపాయిో క్రావ్యాన్ని [వత్యేకంగా విమర్శకులు పరిగణనతోకి తీసుకో 
వలసి యుంటుంది. “పాళ్ళాత్య కనికా నూ[తముల |పకొరము కృష 

రావుగారి సుతస్మృతి గీతమువంటి యుత్క్బృష్టగీతము. తెలుగులో లేదనీ 
చెప్పవచ్చు? నన్న యీ గీతాన్ని (శ్రీయుతులు (శ్రీపాద, బొడ్డు బాపిరాజు, 

జాషువా సభృతులు |పశరసించారు. తమకుగల సొహిత్యాభిమానాన్నీ, 
రచనా శక్తినీ (పోదిచేసీన నాళము కృష్ణారావు, చింతా దిక్షితులుగారు 
రెండు కళ్ల లాంటి వారంటారు బొలబింధు శ్ర బి, వి, నరసిళహారొవుగా రు, 

వీరి బాల సాహిత్యంలో దాలురను గూర్చిన విషయాలు, నుల 
_ భంగా విషయ టోధనం కోవించటానికి బాలురకోరకు ఎంపికచేసిన విష 

యాలు, సరిణానుుకమంలో సొవాత్య జిక్షానము, భాషాపుష్టిని సంసొం 

దించాలని (వాసే విషయాథటు గోచరిస్తాయి. ఆ తరువాత వచ్చిన | చాలిసా 
సతక్ట కర్తలు ఏదో ఒక అంశాన్ని తీసికొని ఎక్కువగా రచవలీదేశారు. 
బాలసాహిత్యం పై నచ్చిన తమ పరిశోధనా (గంధంలో డాక్టర్ వెలగా 

_ వేంకటప్పయ్యగారు వీరివిగూర్చి దాగా సరామర్శించినట్లు కన్పించదు. 
[ఈ వ్యాస రచయిళ వెలగా 'వేంకటస్పయ్యగారి ఉసన్యాసం విన్న తరు 

వాత వచ్చిన అవి పాయం 7 శహాళోం నారీ జీవితమూ(౧ సాహిత్యమూ” 
అనే పూర్తిగంథం వచ్చినపుడు నూతమే అనేకమైన సందేహాలు తీరి 
కొన్ని నిర్ణయాలను ఇంకొ నిర్థష్టంగా చేయగలణగు కాము, 

“అకసంబున తూనీంగ లాడం జొచ్చె. 

గుంపులుగ( గూడి చేమలు (గుడ్లు 'మోచె 
hrs న 2 + | న 
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కొంగ కదుపులు బారులై నింగి ౩గసె 
శాంచుపొములు పుట్టల దాగియుండె 

మెడలు సారించి తొండలు మిన్నుచూబ 

బురదలో నూరపందులు పొరలియాజె 

దున్నపోతులు తిరుగాడె దుండగమునో 

మొదలై న పద్యాల్లో నుడికొరఠకోపాటు పిల్లలకు పాఠాలు నేర్చించే పద్ధతి 

కూడా గర్ఫీకరింస చేశాడు, చిన్నయనూరిలో కనీషించే యీ [వ్యకియను 
“నాళంవారు పపికట్టినట్లు గోచరిస్తుంది. 

పాల తరగలు [గ్రంథంలో _ విచ్చగాడు, అంధ బాలుడు మొద, 

లైన ఖండికల్లో వారి మనస్తత్వాలను వెలిబుచ్చటంతోపాటు, ఉదాత్తంగా 

ఉండవలసిన ఆప్పాతల అలోచనలకు రూసకల్పనంచేకాడు, “కవి. ధనికుడు” 

శేరి కలో కవులు (వాసే విషయాల్లో నత్యాసత్యా లెంతగా ఉంటాయో 

. వ్యంగ్యంగా, హృద్యంగా చెప్తాడు. 

"ఊరి వెలుపల పొడుకోనేరు చెంత 

_ మనుజు లెన్వరు మనలని మాణుమూల 

_గుట్టిన్టాటున లోతైన గొయి (తవ్వి 
౧. పసిడి దాచెను పిసినారి ముసలి యొకడు* 

య. 'కోజవితో గాల్చినట్టులు, నురియ'ెట్టి 

ధచ్చినట్టులు, కొట్టున (గుచ్చినట్లు 

కలకు, జంపాన గోసిన కరణి॥ 
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వంటి పద్యాల్లో (శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిగారు పేర్కొన్నట్లు ఆర్థానికీ, భావా 
విక్రీ మించి కవి చేసిన కూర్చు కనబడుతుంది. 

“తేట తెలుగున గవనంబు చేసె లొలుక 

నేర్చి చెప్పెడి నాళము కృష్ణరావు 
మధుర కవితంబుం|గోలెడి పూనవులకు 

జ్ఞాన మధివృద్ధి+ జెందును జయము కలుగు॥ 

అని కదా కవిశేసరి, అద్దేవల్లి సత్యనారాయణగారు తమ అభివందనంలో 

తెలియ చేసినది! 

భావకవి 3. 10.12.1982 న మచిలీసట్నంలో నాళంవారి శత 

జయంతి సభలో మాట్లాడుతూ సుప్రసిద్ధ విమర్శకులు వేదాల తిరువేంగళా 

చార్యులుగారి కుమారులు నరసింహాచార్యులుగారు నాళం నారిపి తొట్టతొలి 

బాల సాపొతీ దిహ్మగా అభివర్తించారు. నాళం వారి పలుకుబడిలోని 

సహజ సాపాతీ చూధుర్యాన్ని రాబట్టటానికి రాయ పోలు పారు సాధన 

వేసిన జొడలున్నా యన్నారు. సహజ చుందరమైన నాళంవారి మధుడ 

కవితలకు సగిషీవి, రమ్యత్వాన్ని చేకూరిస్తే కవితా రమ్యాలోక మేర్చడు 
శుందనే యీ వ్యానక ర్ర అకిపాయానికి హారి వలుకులు కోంత బలం 

చేకూర్చాయి. 1801 నాటికే (గంథాం యాన్ని స్థాసించిన [పముఖుగడు కొన 
టం, రాయ పోఆవారు తను యొవవప్ప తొలినాళలో సాశంవారికో గడ 
పటం, రాయ్మపోలువారే నాళం వారివి నుధురకని పట్టా థిషక్తు లన చేయ 

టం, అందుకు కోన్ని ఉన ఐలకొలు, 

ర కి రచియించితివి మధుర ప్రబంధ 
ఖండముల నిక రస రక్ష ఖండములుగ 
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బహుముఖ వ్యవసాయ నంభారమున 

జీవిత ష్యేతమున పూల థీన లట్లు, 

బుతు కళా లాంధనమఘులయి కృష్ణరాయ ఆ 

చ్యుత నదాచారమయి, భోఖ సోలియున్న 
చదరమషులను సంస్కార వీజములు చల్లు 
కొరెలందున నీ తొలకరి వయన్సు 
కృషిముథాన క్షమయ్యె నో కృష్ణరాయ । 

మొదలై స పద్యాలలో రాయ (ప్రోలువారు నోళంవారిని (షష్టిపూర్తి రి సంచిక 
షట & [వళంసిందటం జరిగింది, 

“హొలి సాహిత్య (బహ్మామైన నాళమునా ఏ సాహీక్య సరిణోము 
(టిమమున కందుకూరి, గురంజొూడల తరువాతను, రాయ (పోలు సారికి 

. ముందుగను నిలుస్తాడనీ నా ఉద్దేశ్యం! 

\ 

ఈ దృష్టితో. చూచినప్పుడు ఇాక్టర్ అక్కిరాజు రమావతిరావుగార 
వీరేళలింగంపుతులుగారి జీవితము . “సాహిత్యము లోను, డాక్టర్ నీ, 

నారాయణ రెడ్డిగారి “ఆధునికాంధ కవిక్వము లు నం వదాయములు ఇ 
[పయోగములూ శ్యగంధంలోమ ; సాళంవారు చోటు చేసికోవలసీయుంటుంది, 

. హైనరాబాదు(80.81081)లో జరిగిన నాళంవారి శతజ యుతినభలో శభా 
ల ధ్యక్షత వహించిన అచార్య దివాకర్ల చేకటావధానిగారి వభలోను, అయ్యా 
సభా సందర్భములలోను: స్యువసిద్ధ సాహాత్యి విమర్శకులు శ్వాలామ్భు 
స తా101081),' డాక్టర్ అకురాతి: పుశ్నారావు,. డ్లాక్షర్ యస్, గంగప్ప ఇ. 

ట్ సళ్ళతులకోను లేవనెత్తిన యీ యంశమురివై ఏదో ఒక మేరకు వారం 
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కరించటత జరిగింది. ఆయా విషయాలను కూలంకషంగా పరిశీలించి 
సిద్ధాంత స్థాననం చేయటం, జాగత్తగా అవతోకనం చేయటం సాహిత్య 
జిజ్ఞాసువులు చేపట్టవలసి యుంటుంది. ఇప్పటికే నాళంవారిని గూర్చి 
M Phil. చేసిన “ కుమారి నూనె బాలా తిపురసుందరిగారి వ్యాసాన్ని 

యీ సందర్భంలో వరిగణ నంలోకి తీసికోవలసీయంటుంది. 

డాక్టర్ సి . నారాయణ రెడ్డిగారి సిద్ధాంత గంధంతో ఖావకనిత్వ శాఖ 

లుగా సేర్కొనబడ్డ దేశభ క కవిశ్వం, (పకృతి కవిత్వ, సంఘ 

సంస్యరణ కవిత్వం, స్మ తి  క్రనిత్వం మొగలై న శాఖలను పోషించిన 

నాళంవారి పై ఆంగ్ల భాషా (పభానంకూడా దట్టంగా ఉంది, అది భాస కవు 
లకు ఒక క్వాలిఫికేషన్? గదాః 

“రమ్యమగు నీదు కవితా మరంద ధార 
చేరల కొలంది చుబ్బున చూజగాగ 
నర్ణి( _గోలని యట్టి విధ్యార్థి గలదె? 

వాన( దడియని వ్యక్తి రియ లేని భాతి” 

ఆనే శ్రీ బొడ్డుకల్లి పవషో త్రంగారి (ఆభినందనము పుట శీ ] 
సద్యంకోనీ, కోేశ్వర చంద శేఖర కప్పలు పేర్కొన్న 

వాలుజారు మీ కవితా _పవాహమునకు 

పిల్ల కొలువలగు మా కవిత్వ రళలు, 

పారనేర్చుట యెల్ల మా భాగ్య గరిను, 

సత్య మరయ నదృష్టవశమ్ము నుమ్ము, 

వెన్నముద్దలం ఐ బంచి గోపీ వినొదీ. 

ee ( wr 

త్ . న... 
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నవ్య నవనీత పేశల కావ్యములను 

జనుల నెల్ల ముగ్గుల సలుపు దీవు 

మధుర మంజుల కవన సా మాజ్య మేలి 

జన్మభూమిని జ్ఞాన వికలను బంచు' 
త్యాగశీల! నీ జన్మ సార్థకత మించు! 
గాది నాళము కృష్ణరాట్క.ని వరేణ్య | 

జఇయశకను మీవంటి సరన కపీందవరుల 

థావనాఠర్ష సాహిత్య భాగ్య గిరుల 

_గడుపునంగని చల్లని కనుల జూచి 

భారతావని సంతసపడును గాత | 

ఆనే పద్యాలలోని భావాలుకౌని 

“మధువునకు బోల్పవచ్చును 
 నుధకుం బొ బోల్పంగ దగును నురుచిరమా సీ 
మధుర కవితా రనమ్ము ను” 

అనే శిఖరం కోటేశ్ల ్వరగు ప్త స్త (వెంగుళారు)గారి పద్యసంక్తు లుకొనీ, 

“కులు కున్ గీతము సీ కరాబ్దమున నిగ్గుల్ దేరి. కొం గొ త్తళో 
భలతో వాబ్బయరంగమెక్కినది: స్తీ” పాపాయి" కొవ్యంబు నము 

. ద్దులముత్యా లెగజిమ్మె నిందతిశయోక్షుల్ 'లేవృ నీవాక్సు ధన్ 
జలకం వాడిన తెల్లు  కొశ్యపి బ బుణన్టంబయె నీకుం గనీ! 
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అని మధురథ్రీనాథ, గల్చం జ షువాగారి “ఆశంసొ నందుకొన్న 

పద్యం కొని పన్యాల రంగనాథ్గారు ఫిర్కాన్న- 

ళో ఇ Ed 

“ఇవ్వనోయీ! అతడేను మా తెసి సుగువాదత్యంత మాధథుర్యన 

అచ ఇ బల ఖ్ ఓ అలుల మో ఖీ లో జ ఈ 

త్కావితా బశ రవ మూ మూ 2, తన వాక్య మురగ తమ్ము, ఘా 

వినూత్మమ్మత దాణిముత్యమయి వాడన్ వొడలగ్ తశ్టులన్ 

చవిచూపించిన గితికామయి” 

అనే సద్యం కొనీ, భావకవితా సిద్ధాంతస్థావకుచై న పలుప్పురి ఏదు 

రృకులకుకాని కనిపించక పోవటం సాహిత్య (పియల  భుర్వూష్టం! 

“సనుగు వారికి లేట పెనుగు మాటల నేర్చి 

శనుగుం దినము తీర్చి దిడ్దినొ 

తీయని గీతికా ఇ భ్యాయి రోల న్నెర్పి 

చిస్నృవాళ్ళను పెద్ద జేసినాపు 

రవితలో నూత్న సార్గమ్ము అస్వేషించి 

పూథుర్యమును మాకు షుప్పినొవు" 

అనే అపన్యాల. రంగనాధ్ (పభృతుల భావా శ్రీ సందర్భంలో గమనార్హ, ద, 

శిరో మలో సన్నిధానము సూర్యనారాయణశాస్త్రి గారి కరీతి రాత్మా 

కావ్యన్య” అనే వ్యాసంతో లోకం చవి చూస్తున్న చక్కని ధారాళద్ది గల "a థ్ 
[గంధ క ర్రలను సదిహేనునుందిని వెతకి "చూపించారు. ఇంకొ వెతికి 

చూస్తే ఇద్దరు ముగ్గురు కన్న ఎక్కువ కన్ఫించరని తేల్చి చెప్పారు, 

తిరుసతి వేంకట కవుల ళరువాత అ అదృష్టానికి నోచుకన్ననారు సన్న 



థానం వారి ఉర్దశ్యా న్ననుసరించి శ్రీయుతులు. వేటూరి [వభాకరణన్తై, 
రాళ్ల పల్లి అనంతకృష్ణశర్మ, 'వేలూరి శ+వరామశాన్తి, దీపాల పిచ్చయ్య 
శాస్తి, రాజశేఖరకవి, మోచర్ల ఛాముకృష్ణయ్య, పెమ్మరాజు లక్ష్మీపతి, 
దువ్వూరి రామిరెడ్డి, జామవా, కొటూరి వేంక'పేశ్వరరావు, పింగళి లక్ష్మ 
కాంతం, గిగుగు సీతావతిరావు, వేదుల సత్యనారాయణ కా స్త్రి, నాశము 
కృష్ణరావుగారలును. ఇందులో దుప్వూరి రామి రెడ్డి [పకృళులను నవ్య” 
కవులుగా పేర్కొవిరి, కవితా గుణాన్నిబట్టి, రచనా కౌలాన్ని బట్టి 
నాళంవారికున్న యీ స్థానాన్ని సముచితంగా భావించవచ్చు, 

కొవ్యసామ్మ గిలో ఒక "మైన వ్యుత్పత్తి కొటి సడటం, భావాన్ని - 
[పదర్శించటానికి తగిన భాషరాక *అంతరుడగుడాయతే ఐిహీర్వక్తు ౦న. గ 
శక్యతే” అన్నట్లు “అలజడి” నదే వాళ్ళను గూర్చి . 

“హృదయమున నచ్చు (గుద్ధినక్లైదుట నిలిచి 
తాండవించుచున్నట్టు చిత ఫలకంబు 
భావమును |బదర్శ్భ్శింపగా భాషరాక 

యదుకు వెట్టుచునుంొదురని పేర్కొన్నారు, 

ఈ దృష్టి కో చూచినప్పుడు నాళం వారి కొవ్యాలు మాత మే కొక 
ఇంచుమించు అన్ని పద్యాలు పాఠకుల మనస్సుపై ముదవేస్తాయి, 1 
“వెన్నెల వెలుగులు” అనే వారి (గంథంనుండి కొన్నింటి నుటంకి సాను, . . 1 

నిన్ను _(పేమించు నొ "పేమ నీర్కలంబు 
__నిరుపమానంబు, నిత్యంబు, నిర్మలంు, 
నిన్ను సేవించు నా సేవ నిశ్చలంబు, 
నిర్నిరోధంబు, నిద్దంబు, నిట్టలంబు, 
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పరులు నీ పయి దండె త్తి వచ్చి రేని 

వారితో బోరి యవలికి-. బార (దోల 

నాధు పాణము, మానంబు నా ధనంబు 

నర్పణ మొనర్చి ధన్యుండ నగుదు నేను 

[నా జన్మభూమి] 

గేయమో లేక త్యాగయ్య కృతియొ లేక 

జానపద గీతమో లేక జూవఖీయొ 

అదియు(గాఠక తరంగ మో, అష్టపదులొ, 

మువ్వగోపాల పదములో ఎవ్వం డెంగు 

[ఒంటరి నల్ల పిల్ల] 

ఒప్పులన్నియు నొకచోట కుప్పవోసి 
అందములనెల్ల నొక చక్కి. పొందు పరచి 

చేసె గాంచోలు బమ్మ యా లూసి మోము. 
ఆట్లుగాకున్న (6 గలుగునే యట్టి హోయలు 

[లూసీ గే] 
ఎవరి చెలు(గక, ఎవరిచే సెయంగంయడర 
వాని వలె నేను జీవింప వాంఛ "సేతు: 
ఎవ్వరును నాదు మృతికయి యేడ్వకుండ 
ఏ కతమ్మున కనుమూయ నిచ్చగింతు 

[[వశౌంత జీననం] 



 . 

ఈ మహా విశ్వ రణరంగ భూమియందు 

జీవితం బను (పస్టాన సీమ నిలిచి 

పిరికి పందల రీతిని పరుగు లిడక 

పోరు గావించి గెలువుమా వీరుడవయి 

వరమహాత్ముల జీవిత చరిత లెల్ల 
పావన మొనర్పు మానప బీవితముల 

దివికి నేగుచు కాలంపు దిబ్బమీద 

విడిచెదరు వారు తమ కారి యడుగుజాడ 

[జీవిత గీతము] 

పగలు వికసించి, దినమెల్ల సొగనురీని 
రా తియెనంత నేలపై వాలు ౧గారః 

_ లీలందానున్నయా యల్పకాలమున సె 

కమ్మ తావుల వరజిమ్ము( గాదె నుమము 

[రాలిన పూలు] 

= సార్వభౌముని క్ష శ్రి, కర్షకుని ' హలము 

సమముగా రెండు నొకదాని సరస నొకటి 

ల. మృత్తుతోపలం బొరలాడు, మృత్యుదేవి 

అఖిల రీతుల నొకరీతి నాదరించు, 

(మృత్యువు నకల సమన రి] 
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అదిగొ: యా గుజ్జు మామిడి కొదమ మీద 

పాడుచున్నది కోయిల వేడుకలర; 

ఓహో అ గాన మెంత మనోహరంబు ! 

(గంథములకన్న నందె విజ్ఞాన మలు 

(గంధము ఆ | పకృతి] 

దారిలో నిండి నివిడిక్సతముగ నుండె 
రాళ్ళు గుట్టలు, బురదయు. ముళ్ళపొపలు; 

వాని దాటించి తెలతెల్ల వారు వేళ 

రాజబాటను నన్ను జేర్చంగదయ్య! 

[నడుపురణ] 

ప్రణయ వాహిసి వీవీ పరంపరలను 
అడ్డు వెట్టుట "వరికి నలవికాదు: 

"పేమ యెక్కడ దృష్టి సారింప నేని 

లీల రెక్కలు గట్టుక వాలు నచట 

_పేసుకును లోనుగానట్టి చేది కలదు? 
పకృతి రమ్య పదర్శన రంగమునను 

సకలమైన చరాచర జాలమందు 

నిండి నివిడీకృతంబయి యుండు (పేమ 

_పేమ దేవుండు, ఆపేమయే విశ్వ'మెల్ల ; 

_(పేమయే సృష్టి కంతకు _పేరణంబు: 

పేమ యను వస్తు వొకటి లోసించెనేని 
_లోకమంతయు నల్ల కల్లోలమగును, 
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“వొని తలపుల గాలి నొ వాంఛ లనెడి 
| ఖే 
యలల నుజ్జూత లూగించె 

పొమ్ము దుఃఖమ! సొఖ్యమా। రమ్ము వేగ; 

ఎవతె యందని ఫలమని యిన్ని ॥ నొళ్టు 

తలచి యుంటినొ అట్టి యా లలన నేడు 
దక్కినది నాకు నవరీల( దనకు దాన 

ద [విరాగి] 

జీవమా! నేను నీ కిదే చెపుచుంటి: 
ఎప్పు'డై నను సరియి . నీ యిచ్చవచ్చి 

నప్పు డించున్ నొతోడ బప్పకుండ 

చల్ల (గా మెల్ల (గా నీవు జారిహొమ్ము 

[జీవహ 

' జన్మమున దొల్వ భూదులే నకల జనులు 

అవల సంస్కారమున ద్విజూండగు నదండు, 
చేద పాఠంబుచే నంత విపు డగును 

అహ్మ మెటీగిన పిదప తా (వాహ్మణు(డగు 

“మాల మాల ని యేల ౨ గగ్గోలు "సయ? 

మాట తప్పిన యాతడే మాలగాని 

కులము చండాలు( డయ్యును కొలత గలదె? 
అనుచు వేమన, యోగీర్యదుం డాడ లేచె? 
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కుల విఖేదన నిగళంబు కూల _దోయ 

లేనివాండు స్వరాజ్యంబు బూన లేడు 

ఉట్టి "కగురంగ(6 జాలని యట్టవాండు 

స్వర్గ మె మగురంగ(6 దలచుట 'భాంతికాచె? f 

మతము మతమంచు మాటికి మచ్చరించి 

కాలు దమ్వెద వేటికి రయ్యమునకు? 

మతికి సమ్మతమైన దే మతము సుమ్ము 

_ సర్వ మతముల యందలి సారమిదియ, 
[కులము] 

సె పద్యాలలో ధారాశుద్ధి, నృష్టావగాహనలతోపాటు భావకవృల 

పోకడలుకూడా నృ్నష్టంగా గోచరిస్తాయి. జాగ త్తగా పరిశీలించినపుడు 

రాయ పోలు, దేవులపల్లి , నాయని సంటి అనంతర భావకన్సల పోకడ 

లీ పద్యాలలో గోచరిస్తాయి, 

అయితే వల్నాటి సోదర కవులలో ఒకరై న శ్రీ కన్నెకొంటి వీర 
భ్యదాచార్యులు (1012. 14) గారు పేర్కొన్నట్లు భావక వలకు సహాజ: గా 

ఉండే _సేయోసి తాలూకు *పైళ్య [పాళవో (దేకముల్” నాళం గారిలొ 

లేనందున ఆయన్ను భావ! విగా విమర్శకులు గుర్తు పట్టలేక పోయారే 

పీరేశలింగంగారికి ముందు “సూర సొపొళ్యమున అందలమెక్కిన 

| కాన్యకన్య అంతకంతకు కళాకాంతులు నళించి వయోరూవములు కృశియో 
చిన విషయములను డాక్టర్ కొర్లపాటి (శ్రీరామమూర్తిగారు తను 

*నవ్యాణధ సాహితి” [Cyclestyled note book ఆ 19 ర్] 
లొ తెలియచేశారు, 



2రి 

రమణీయోక్తులచేత నర్ధగుణ సారన్వంబు6 గర్పించుచుం 

దమి నాయంగ. చయంబునన్ సహజ సొందర్యంబు తే 

"పెంపొంద' గొం 

చె మలంకారములుంచి తొల్లి టికవ్వల్ చేష్టా చమత్కార భా 

గ్యముహెచ్చించుచు దీర్గకొలము ననుంగాపాొడి రర [కి యన్ 

అటు సుఖియింపుచుండగ మ దాన్యమునందు నిరర్థకంబుశై 

పటపటలాడు శబ్దములు బల్మి ని బెట్టి, రనంబు నెట్టి య, 

క్కటికములే కలంకరణ కె తవముంగొని మేనుకుట్టి, యి : 

ప్పటి ఘనులా ర్రివెక్టుదరు 'పాణముతీసి ననుంగలంచుచున్ 

తెలియదు నుమ్మిప్పుడు నొ : 
పలుకుల యర్హంబు నాకె భావము లేమిన్ 

వెలిభూషలు గా కివినసం 

కెలలయి కడు నాదు. 'మేనికిన్ వెత నించున్ 

'సరవ్వశి నారద నిలానము (1.87) లో శన హృదయాన్ని యీ " 
నిధంగా దిహిర్గతం జేసిన సరస్వతీదేవి చేత నే త౦దుకూరివారు 

. 'దయమాలి శుదముట్టం దలకట్లు నిగిడించి 
. రీశుడై నన్ను బాధించు నొకండు 
'పాదంబులోపల? బాదంబు లిమిడించి 

వీరుడై నన్ను నొప్పించు నొకడు. 
 టపానంబుపై పె , చెప ౌనంబు లడరించి 
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బెండు పల్కులు గూర్చి నిండించు నగలంచు 

దిట్టయె చెవులు వేధించు నొవండు 

ఖడ్గ చ|కొది రూపముల్ కానిపించి 

వరములు మార్చి నను. జిక్కు పయుచు నెరండు 
క | | 

కుమతు లొడలెల్ల విజిచి పాణములు తీయ 
చ 

_నొడలి పనలేక శుష్కించి యున్నదాన, 

రసములె కావే పాణము 
లసమాన కవిత్వ కాంత కిపనీ స్టటిలో? 

రనహిన మైన కవితకు 

బొనగించు నలంక్కతి 'శవమున రిడు తోడ ఎః" 

అని నారదునికి సూటిగా చెప్పిస్తాడు. 

ళన జగత్తులో ప్రధానమైన కరుణ, శృంగ రాల్లో కరుణావ్ని అశ 

యించి కందుకూరినారి భావాన్ని బాగా ఆర్ధం చేసికొని క విశ్వప్ప నహి 

సౌందర్యాన్ని పోషిస్తూ వచ్చిన ఉత్తమ కపులలో నాళంవారు మొనటినొ 

రేమోనని నా ఉద్దేశ్యం: 

_అంధెకివృత్తాలకోపాటు అంగ్లవాజ్మయంలో ఉత్తమ రచనలగా 
(హస్తి స్తీ పొందిన ఏడుగురము, శేసయాంబికా, నిచ్చకతె ,. (బూను ఎ. 
సాలీడు, వణయమహిమ, కుంద, ఈగ = సాలీడు, నళిని, కెన్యూటు 
చ్యకివర్తి మొదలై న అనువాదాలను నయుతం నహి సుంధరంగా తీర్చి 
దిద్దటం- జరిగింది. 
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“ఏది నహజంబొ, ఎయ్యది కృ తిమంబో? 

అరసి వేగమె దేవర యానతిండు: 
అఖిల శాస్త్ర విశారదుకైన మీకు 

ఎయిగ రానట్టి మర్మముల్ ధరణి గలవా". 
అని “సోలమన్ చక్రవర్తి ర్రి శచే _వశ్న వేమీంచి సహజత్వ మేదో 

. శెలియరెప్పాడు. 

॥ పడ్డారు. 

జృష్తరావుగారి. రవన ౯లకలేని వెన్నెలవలె శ భము. దాగుగ 

మూతలు, ఒడుద డుకులు, విపరీతావేశములు మచ్చునై నా కనబడవు, 
వరక వస్తున్నను కన్ను లస గట్టిన ట్లు స్వభావోక్తి కి వీరి రచన అన్నింటను 
పాలలో సేరునలె వ్యాపంచియుగ్నది. శబ్దములకో ఛాయాచ్చి తమాల 

చేయుటలో ఈయన నేర్చరో అని శ్రీపొద గోపాలకృష్ణమూ ర్తిగారు; 
“మృదు భాపములను (పదర్శి: చుటలో ఈతని శెలిని బోలిన దధునాతన, 

కవులలో లేదనియే సే చెన్నపచ్చుగోనని కొమరువోలు సళ్ళకు లభ్మిపాయ, 

“ఇటువంటి సహజ సుందరమైన, మృదువైన కవిత్వానికి రామ. 
ణీ నుకాన్ని, విపరీతావేశాన్ని కల్పింపచేస్తూ క్రమంగా రాయ్మ పోలు, 

దేవులపల్లి (వభృతులు (ళోవలు తీయటం జరిగింది. సరిణామ్యుకమంలో. 
. అభ్యుదయ కవిత్వం అవిర్భ్శ వ౦చింఏ, అందుకే తదనంతర కొలంతో. 

జన్మించిన విస్ఫులింగంలాంటి “జ్వాలాముఖి కాబోలు: కరిదుకూరివాకి 

హృదయతాపాన్ని (న “స్వతి నారద విలాస వము) గుర్తు చేస్తున్నాడా అన్నట్లు 

F “కనిపించని (సియసి వతోజాల ' ™ ౪. 

మత్తులో మునిగియున్న == 
'కవికుమారులారా మేలొండి" 
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ఆని మేల్కొలుపు పాడవలసి వచ్చి ౦ది, ఈ సఇిధాలో చూస్తే 

నాళం వారి కవిత్వం కొలం రీత్యా, గుణం రీశ్యా, భావం రీత్యా ఆ|గేన 
'రంగా నిలబడుతుంది. అభ్యుదయ కవిత్వంలో తీలక్ ఎటువంటివాడో, 

భావకవులలో నాళంవా రటువంటివారేమో ననిపిస్తుంది. 

గంథాలయ సీవకుడు : వ్ (వ్య పథమ [గంథా. యోద్యమ 

కార్యకర్తల్లో నాళంవా రొతరు. ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్య, గాడిచర్ల 
_ హరిసర్వోత్తమరావు వంటి (వముఖుల (పవేళానికి ముందే నాళం వారీ 

రంగంలో _ైవేశిచారు, వారు స్థాపించిన రాజమం డి గౌతమీ (గంథారి 

యు అంధ దేశంలో అత్యంక ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకుంది. ఇటీవలనే 
 (వభుక్వంవారు తీసుకున్న యీ (గంథాలియం వీరేశలింగ (గంథ భాండా 

గారం, వసురాజు (గంథ మండలి నంటి పేర్ల ళో పిలువబడింది. కాగా 

నలందవంటి నర్వ్యోత్కృష విద్యా శేందాలకో గొబ్బూరు 'వేంక టానంద 

.రాఘవరావుగారు దీనివి పోల్చారు. గో సంరక్షణ నంఘాధినేతగా, హిత 

కారిణీ సమాజి ఉపాధ్యక్షుడుగా, అన్నదాన సమాజాధ్యత్షుడుగా, నాట్య 
గాన కళా సమితుల్లో |సధాస పోషకులుగా నాళంగారు కొవించిన సేవలు 
(పశంసాపా్యాతం, అంతకంటే ఎక్కునగా తను సేనలు |గంథాలయానికి 

అకన్మాంతం కొవించారు. 1808 లో స్థాపించిన యూ గంథాంయం 1940 

లో వీరు షష్టిపూర్తి రి జరుపుకొనే నాటిశే నలభై చేల అచ్చుపుస్త కొలు, 

ప్రాచీన (వాత వరులు, తాళసత సంషటాలు, తామ శానససాలతో 

- నిండియున్న ఆ _గంధాలయం (పాధాన్యం తను కళ్లల్లో స్పష్టంగా గోచ 

'రించింది, మనస్సుతో చక్కగా మెదిలింది. 

“శనువృ ర క్షంబు శ్రీవంబు ధారవోసి 

బుషివతంనులు సెక్కు. వేలేండ్లు తపము 
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నలిపి యార్టించినట్టి విజ్ఞాన ధనము 
దాచియుంచిన "పేటి _గంథాలయంబు, 

ఏను గ్రంథాలయంబున కేగినపుడు 
గ్రంథములు నౌకు కన్సట్లు కనులయెదుట 

= వేడ్క దివి నుండి వచ్చిన విబుధు అనగ” 

“వంటి వంక్తు లను (వాయగలిగారు. 

+. న. ee! భీ 

81ఒ1082 న వినుకొండలో యువ సాపొతీ సమాఖ్య వారేర్చా. 
బుచేసిన నాళంవారి శతజయంతి నభలో నాళు వారి [గ ధాలయ సేనను 

నాళంవారు (గంథాలయ న్యవస్టలోనున్న లోపాల నెత్తి చూపించిన తీరు 

నరసరావుపేట లై బేరియన్, రచయిత ముప్పాళ్ల "మధుసూదనరావుగా 
ఆ. త్తి చూపించారు, ఏలూరుతో రాష్ట్రస్థాయి [గంథాలయ నభల కధ్యక్షత 

వహిస్తూ, (గంధాలయోద్యములో రం'కెణ వేస్తూ మ్మదానురొష్ట్రంటో 
మఇతులై నంతనే తమ' బాధ్యతలను నిన్మరించిన పానగల్ రాజా రామా 

యణం వంటివారికి ములుకులు కలిగించే అధ్య క్షోవన్యాసొన్ని కొవించారు, ' 
1981 సెపైందిరులో వేటపాలెం సారన్వత వికేతనం వారేర్పాటు జేసీన 
సభలో ముఖ్యవ క్ర క్త లుగా విచ్చే సిన "పాతూరి నాగభూషణంగారు |గంధాలి 
యోద్యమంలో 'నౌళ్ల వారి ప్యాతను, వారిళోగల తమ పరిచయాన్ని 

లెన్సగా. వెల్ల డించారు, (గంధాలయోద్యమానికి వారు కొవించిన సీవలను 

గూర్చి _్రాసీన లక్ష్మీకాంత మ్మగారి వ్యాసం [గకార జ్యోతి 1980 
జూలై] ఒకటి ముదిత మైంది! . 
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“ఆంధ దేశమువందు (గంధాలయోద్యమము . పథ్ ఎన్నమగుటకు 

జాల కాలమునకు పూర్వమే, రాజమహేం దవరమున శ్రీ శీ వీరేశలింగ 

పు స్త భాండాగారమును నెలకొల్సి, అ సట్టణషాసుల కెల్ల రకు (గ్రంథ 

పఠనా ఖిలాషను పె: పొంద జేసి విజ్ఞాన నీజములనే. హారి హృదయ సీమ 

“అలో వెదజిల్లుచు వచ్చిన భాసా సే వాధురంధరుగో ఉసి “ఆతని స్నేహ 

సాహచర్యమువలన ననేక అమూల్య విషయములు నేర్చు కొనగలిగి తి" 

నని నిడదవోలు వేంకటరావుగారి లేఖవము [షష్టిపూర్తి సంచిక [47], 

.పతికా సంపాదకుడు $= “మావవన సేవి అనే తొట్ట తొలి 

తెలుగు నచ్మిత మాసన్మతికను తమ సంపాదకత్వంలో (పవేశ పెట్టారు, 

శనత్య జీననానుర క్తి, ఏకేశ్వరోపాననాన క్తి” గల నాళంవారితోపొటు 

స్కుపసిద్ధ హబ్మయ పరిశోధకులు విడదచోలు వేంకటరావుగా రా వ్యతికకు 

1912 _పాంతములో కొర్యనిర్వాహకుడుగా పనిచేశారు, 

కళలకు, కవిక్వానికి, సర్మిళమలకు, నంఘ సంస్కరణావికి, 
ఏకే ఎరోపాసనకు ఆ స తికలో (వధావస్థి సాతము౦దేది. రాజమండి వర 

మందిర్ (గంథాలయంలో భదవరచన ఆ ప తిక అట్టమీదున్న దృశ్యం, 

రంగుల కొంబినేషన్, అందులో ఉన్న భావం. ఆర్తి మొదలైన వాటి 

ద్వారా యీ నాటికీ గొవ్చ చ్మికాలలో ఒకటిగా పేర్కొనవచ్చు, 

కందుకూరినారిక నొళలవోరికి వచ్చిన్థ న్పర్థల కారణంగా కందుకూరి 

తన స్వీయ చరితం నుండి నాళం క కృష్ణరావుగారినిగూర్చి (ౌసీనఅంశాలు 

దాదాపు మొత్తంగా తీసి వేయబడ్డట్లు, అఆ తరువాత ఆ ఆవి ముదిత మై 

నట్లు నాళంవారి ద్వారా లక్షికాంతవ్మగాడ 2 వినటం 5 జరిగింది : 
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చిలకమ రి, చెళ్లపిళ్ల, శ్రీపాద, వడ్డాది మొదలై న సు వవిర్ధ 
కవి నండితులు సాళంవారి సహాయాన్ని ఏదోవిధంగా. పొందారు, ఆజ 
న్మాంత భృతి తీసికొన్న చిలకమ రి నొరు కూడా వీశిని గూర్చి వ్రాసినట్లు కన్నించను. రాజ మహేరి డసరం నుండి వెలువడ్డ కళా వపూర్ణ, మధున్గా] 
ప:ఃతుల సత్యనా రాయణళాస్త్రిగారి “ఆంధ రచయత గోల లోను & కృష్ణరావు 

గారు చోటు చేసుకో లేక పోన టం విచారకరం: చరిత కురు క్షేత్రంలో. 

కృష్ణుడిగా మిగిలిపోయారు. న 
ఈ అభినవ క = కృష్ణరాయని కొలువలటో . కళాఖండాలు తీం ఒకరే. 

_తొలిజామువే వే సుంకర రఠగయసూరి, సూరాబత్తు ల సూర్యనారాయణ 

సుధీ, అ త్రిలి సూర్యనారాయణ మనీషి, సత్మవోలు అన్నారాయ వంద. తుడు, చాగంటి వీంభ్య దకవి, చెళ్ళపిళ్ళ చిన చే.కటకాన్టి, నిడోకు శ 
: నీమరాజు 'పేకుమళ్ళ రమణరాట కావు లస్ట దిగ్గజాలు ళా శేజరిల్లారు. 

: కవి. జన పోషకుడై న కృష్ణరావుగారిన గూ నరసరావుపేట | 
య. నాళంవారి శతజయంకి సభలో (1081981) (వసంగిస్తూ డా॥ ఆకురాతి: | 

'వున్నారాపుగారు నాం వారు మధురకవి మ్మాఠమే కొర్ర మహాకవికూడ్లా 

అని నస్తుజించాం క భివాసువ లే అర్ట్రిహృదయుడై న నాళంనారు కొ? 
'దాసుకంచ తక్కువ శృంగారాన్ని, ఎమ్కువలాలిత్యాన్ని తమ రచనల్లో . 

[వకిఫలింప చేసినట్లు వారు పేర్కొన్నారు... ఇరుప్పురు కప్పులూ (డ్రాన్ 
కందుమకీ వృళ్తాంకా న్నీ సంద? ఎల పేర్కొన్నారు. . 

“మంచి గంధము? వెన్నెల, మంచుకంకొ 
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“అనే పంక్తులు తానెన్నో అశలు పెట్టుకున్న ప్కుతుడు మరణించి 

నవ్పుడు కృష్ణరావుగారు (వాయటం జరిగింది, పత వియోగభారాన్ని, 

, భావాన్ని యింత హృద్యంగా ఎందరు (వాస్తా ఒగ్రో అన మానాన్సద మే! 

“శృంతుల నమ్మేశనము చేసి సొంపు మీ 

_ రాగ మాలపింపగ ఏణ |బద్దలయ్యె” 
౧ 

నని మరెంద రా మరణాన్ని పోల్చ గలరు. ఈ తీరైన వర్ణన 

నాళం సారికి మ్మాతిమే చెలు తునదీ 
భు 

“అందఘులు చిందు తీరు తీయములు గల్గి 

ముద్దు గులికెడు నుడికారములు గల్లి యలరుచుండు 

_ లలితజాతీయములు గల్గి యలరుచుండు 

తేట తెనియయూట మా తెనుంగు మాటి” 

అని తము కవిశను గూర్చి ఇెప్పుకొవిస యీ కవి మధుర కవిత 
_లలోపొటు. ్రీకృష్ణరాయాం్యధ పొహత్య విజ్ఞాన సర్వన్వం, జాతీయ 
ములు, లోకోక్తులు, సంస్కృత న్యాయములను గూర్చి (వాసీన పరిశో 

ధనాత్మక (గంథాణు |వౌశారు, గాంధీ మహాత్ముని నశావతార లీలలు, 

స్త్రీలయెడ పురుషులు కొవించు వండ మహాపొతకములు వంటి స9ఘోద్దా. 

రకమైన | గంథాలూ వీరి లేఖిని నుండి. 'వెలుపడ్డాయి, భాషా విషయికంగా, 

భావ విషయికంగా పె యిరుతిగల [గ 'సరిశీలిచనలసియురిటుంది. 

చచ్చు పుచ్చు కవుల (గంథాల స్టా స్తానంలో వీరి కవితలు. “పాఠశాలల్లో సఠనీ 

య ను గంథాలుగా పడిశే కెబగచేశం తన్నక నకృళికాలు సోధిన న. 
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_నాళంవారి జీవిత గళనం వల్ల మరికొన్ని న సాంఘిక నత్యాఖ 

సావాత్యమథనంవల్ల మరికొన్ని నీవనవనీకమార్గాల దోోతక మౌతాయి 

ఆం 

థ్రీ విక్వల్రీ ఆర్ట్ (వెస్, వరనరావుపేట. 







'దేవుంకు 

వితీయు పువ్వులగుత్తుల పరిమళంబు, 

సలలితం బగు పులుగుల కలరవంబు, 

చిన్ని బిడ్డల చిన్నారి చిబుతనగవు 

నేనె నెవ్వడు? డేనండె చేనెం గాక, 

మింటి నంటెడు న్యెత్తైన మేటిగిరులు, 

నేల జలజల (పవహించు మేలినదులు, 

చదలు వన్నెలు వెళ్లైడు సంజ కెంపు 

చేనె నవ్వండు? దేవుండె చేసె. గాక, 

కమృతావుల నెగంజిమ్ము తెమ్మెరలును, 

చల్ల ందనమును వెదజల్లు చందమామ, 

తేనసోనలం గురిపించు తీయసండ్లు 

చేనె నెవ్వ(డు? చేవుండె చేనెం గాక, 



మిసిమివెన్నెలయందలి మిసమిసలును 

మించు నునుమంచువిందుల మిలమిలలును 

మింట మెజనెడు చుక్కల మిసమిసలుసు 

చేసె నెన్వండు? దేవుండె చేనెం గాక. 

ఇం|దధనువున వన్నెల నెవడు నించె. 

మెజపుతీ(గల 'కెవ్వండు మిసిమి వెట్టై? 

మబ్బుదొంతర కెన్వా (డుష్భోమసక గూర్చె? 

_ ఈళుందేగాక యి నన్యు6 డెవండు గలడు? 



కాంక్ష నవమాసములు మోసి కష్టమొంది 
నిన్ను గని పెంచి పెద్దవానిగ నొనర్చి 

మమత లాలించి పాలించి మని చినట్టి 

తల్లి బుణమును దీర్చ నీతరమె వత్స? 

గర్భవాసాన నీ వన్న కాలమందు 

నిన్ను భరియించి నైరించి, యెన్నరాని 

దారుణం బగు (పసవవేదనల? బడిన 

తల్లి బుణమును దీర్చ నీతరమె వత్స ? 

ఆకలికి. దూలి నీ వేడ్చినప్పు డెల్ల 

_ మక్కువను నిన్ను పెకెత్తి యక్కుజేర్చి 

కడుపు నిండంగ _స్హన్యంబు గుడిపినట్టి 
_ తల్చిబుణమును దీర్చ నీతరమె వత్స 7 

చి 



ఊ(గుటుయ్యలలోన( బన్నుండ బెట్టి 

హోళి “నుయ్యాలొ జంపాలొ' యనుచు సూపి 
నిన్ను జోకొట్టి హాయిగా నిదురంబుచ్చు 

తల్లి బుణమును దీర్చ నీతరమె వత్చి? 

తప్పుటడుగుల నిడి నీవు తారినపుడు 

వచ్చియును రాని నుడువులు సలికినప్పుడు 

విద్దెములు నేర్చి, పలుకులు దిద్దినట్టి 

తల్లీబుణమును దీర్చ సీతంమె. వత్స శ 

నీదు తనుధూళి తనమేనినిండ సో(క 

నిండు విగియారుకొ(గిట నిన్ను బొదివి 

మురిపమున నిన్ను నిరతంబు ముద్దులాడు 
తల్లి బుణమును దీర్చ నీతరమె వత్స ? 

"నీకు నేదైన రోగంబు సోణెనేని . 
కంటవ త్తిడుకొని చెంత కాచియుండి 

సతత ముస చారములుబేసీ సాయచుండు. 

తల్లి బుణమును దీర్చ నీతరమె ) వత్స? J 

ఇ. 



జలకమాడించి, జిలుంగుదువ్వలువ లొసలి, 

తిలకమును దీర్చి, చెలువుగా తలను దువ్వి, 
బువ్వ దినిపించి ని న్నెప్పు (టోచుచుండు 

తర్పిబుణమును దీర్చ నీతరమె వత్స? 

చెడుగుబుడుతలతో నీవు చెలిమిచేయ 

మంచిమాటలచే నిన్ను మందలించి 

బుద్ధులను చెప్పి మెల్లన బుజ్జగించు. 

తల్లి బుణమును దీర్చ నీతరమె వత్స? 
వ 



చిటి పొ వంత! 

“ చిట్టిఫాప(డ! ఎందుండి యుట్టిపడితి *' 

* వవతరించితి దివినుండి యవనిశలము * 
న ముద్దునెమ్మొగ 'మెందుండి పుణికికొంటి *' 

“పూర్ణ చర్యదునిలోనుండి పుణికికొంటి. శి 

జిలుగుముంగురు లెందుండీ చిదుముకొంటి " 

' చిమచీ(కటిలోనుండి చిదుముకొంటి ?" 

“ మొలకనవ్వుల నెందుండి గిలుబుకొంటి ౪ 

* తళుకువెన్నెలలోనుండి గిలుబుకొంటి. " 

సొగనుకన్నుల నెందుండి చూజగొంటి 1” 
చుక్కగుంపులలోనుండి చూజగొంటి.” 
చుటుకోచూపుల నెందుండి చెరివికొంటి * 

oe మెజప్పతీవలలో నుండి ఇ చెరివికొంటి.” 

= 



కొమరుపెదవ్పల నెందుండి గుంజికొంటి? ” 

“ సంజకెంపులలోనుండి గుంజికొంటి.” 

లీ పల్లువరుసల నెందుండి కొల్ల గొంటి క్ష: 

| మొల్ల మొగ్గలలోనుండి కొల్ల గొంటి.” 

“ గొనబుపలుకుల నెందుండి కూర్చుకొంటి *? 

“ కొదమచిలుకలలోనుండి కూర్చుకొంటి.” 

“ బెనకుచెక్కు.ల నెందుండి మల(చుకొంటి ఇ. 

నిలువుటద్దములోనుండి మల (చుకొంటి .' 
* 

' చిన్నినాసిక యెందుండి చిమ్ముకొంటి 7 
“* కమసంప(గిలోనుండి చిముకొంటి.' 

aa 
న బుచ్చిగడ్డము నెందుండి పుచ్చుకొంటి ?" 

“ పువ్వతొడిమలతోనుండి పుచ్చుకొంటి ." 

“ పొలుపుపొక్కి.లి యెందుండి పొదివికొంటి +” 

“ పొన్న పుప్వులలోనుండి పొదివికొంటి.” 

“ కులుకునడకల నెందుండి కొసరుకొ,టి ఇ" 

“ గున్నయేను(ంగులోనుండి కొసరుకొంటి.” 
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“ విలతచేతుల నెందుండి తుణిమికోంటి ₹ే 

“ శొగలతూడులలోనుండి తుథీమకొంటి,” 

" చిట్టిపాపండ। నీమేని 'కెట్టు గలిగె 

ఇట్టి జిగి, యిట్టి నిగనిగ, యిట్టి వలప్ప? " 

" తపి మెఅప్పలలోనుండీ తళతళయును, 

మంచుబిందులలోనుండి మార్టవంబు, 

పడనుప్పప్పొడితోనుండి పరినుళంబు 

తివిచి నామేని చెలువంబు దిద్దికొంటి,' 



అన్నతో నాడుకొందు 

కొదమకోయిల కో యని కూయుచోట 

గుమ్తుగు మని నెత్సావి గుబులుచోట 

పొంగి నెలయేటు జలజల పొరలుచోట 

అన్నతో. గూడి వేడ్క. నే నాడుకొందు. 

మలయసవనుండు మెలమెల్ల మలయుచోట 

అళులు జుమ్మని గానమ్లు సలుపుచోట 

పసరుపచ్చికజొంపమ్ము లెస(గుచోట 

అన్నతో. గూడి వేడ్క నే నాడుకొందు, 

ఆల్లి తిశ్రిగ పూందీగ లల్లుచోట 

నెమలి పురి విచ్చి నృత్యంబు నెజిపుచోట 

_ గజికితుద మంచువిందులు మేఅయుచోటి 

అన్నతో( గూడి వేడ్క. నే నాడుకొందు 



కోడి రొక్కాలి రో కో యని కూయుచో 

గుజ్జుపొదరిండ్ర పూంటేనె కురియుచోట 

ఎండమావులు మెండుగ నిండుచో 

అన్నతో6 గూడి వేడ్క నే నడుకొందు. 

ఎండుటాకులు నుడిగాలి నెగురుచోట 

వరున కప్పలు బెకబెక అఅచుచోట 
ఉదధివీచిక తొండొంటి నొరయుచోట 

అన్నతో గూడి వేడ్క. నే నాడుకొందు. 

ఫొదల మిణు;గురుప్పరుప్పలు పొదలుచోట 
శారికలు కీరములు చేరి చదువుచోట 

తరులపృవ్వులగు త్తులు విరియుచోట 

అన్నతో: గూడి వేడ్క. నే నాడుకోందు, 

సరసునిండను కలువలు విరియుచోట 
పదనుప్పప్పొడి కుప్పలై. పొదలుచోటి 

పొవురంబులు. గుబగుబల్ పలుకుచోట 

అన్నతో గూడి వేడ్క. నే నాడుకొందు. 



కొంగగుంపులు బారులై కూడువోట 

ఇసుకతిప్పలు మెండుగా నెసంగుచోట 

గుప్పుగుప్పున వడగండ్లు కురియుచోట 

అన్నతో. గూడి వేడ్క నే నాడుకొందు. 

పండువెన్నెల లెల్తిడ నిండు వేళ 

మినుకు మిను కంచు తారలు మెజటయు వేళ 

చదల మెటిపులు నాట్యంబు సలుపు వేళ 

అన్న తోం గూడి వెడ్క నే నాడుకొందు. 
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చిన్న వస్తువులు 

“చిన్ని మొగ్గను వికసింపకున్న నేమి. 
లోప మొక్కింత కలుగునే లోకమునకు ?' 

అనుచు మొగ్గలు మూతులు ముణిచెనేని, 

చల్లగాడ్పులు' గోల్పోవు సౌరభములు 
తరువు లెల్ల కళారహితంబు లగును, 

“చిన్ని చినుకును నే రాలకున్న నేమి. 

లోపమొక్కి౦త కలుగునే లోకమునకు ?' 

అనుచు చినుకులు మబ్బుల నణంగెనేని, 

చెళువు లన్నియు నెండి శుష్కించి పోవు 
సస్యములు లేక నియించు జంతుగణము.,. 

_ _* చిన్నిచుక్కను నే నుండకున్న నేమి. 
= లోప మొక్కింత కలుగునే లోకమునకు ?' 

అంచు తారలు దివి నుదయించకున్న, 

. చిన్నవోవును గగనంబు చెన్ను తిటిగి 
నావ లల్లాడు కడలిలో? దోవ తప్పి, 
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“ చిన్నిదివ్వెను నే 'వెల్లకున్న నేమి. 

లోప మించుక కలుగునే లోరమునకు ?ి 

అనుచు దీపుబు వత్తుల నణం౭గెనేని, 

చిమ్మచీ(కటి కడలెల్ల ( (గమ్మికొనును 

లోకనుంతయు నల్ల కల్లోలమగును, 

“ చిన్నిపిట్టను నే పుట్టకున్న నేమి. 

లోస మించుక కలుగునే లోకమునకు ఇ 

అనుచు పక్షులు (గ డ్రుల నణ(గెనేని, 

కలరనంబులు జగతిలో వెలితివడును 

సృష్టి యెల్లను శృంగారహీన మగును. 

“ చిన్నికందును నే పుట్టకున్న నేమి. 

లోప మొక్కింత కలుగునే లోకమునకు +?’ 

అనుచు పసిపాప గర్భమం దణగనేని, 

(పేమ యనునది లోపించు పృథివియందు 

(క్రమముగా సృష్టియెల్లను సమసిపోపు. 

౧౩ 



లె యలరెగేని 

అహహ! కోర్కెలె జెక్కటై యలరెనేని, 
రివ్యు రివ్వున వెస నంకతరిక మెగసి 

చుక్క_గమితోన నే నొక్కచుక్కం నగుచు 

మినుకుమిను కంచు మెటయనే మింటిమీంద ? 

అహహ : కోర్కెలె బెక్క.లై యలరెనేని, 
రింగురింగున నొక పెట్ట నింగి కెగసి 
ఇం దచాపంబు నడుచక్కిి నెక్కి లీల 

నిలిచి నృత్యంబు నేయనే నిండువేడ్క. ? 

అహహ! కోర్కెలె జెక్కరై యలరెనేని, 
రివ్వురివ్వున వడి నంశరీక్ష మెగిసీ 
తళుకు తొలకరి మెఅపుల (తాళ్ళు గట్టి 

మబ్బటుయ్యల నూంగనే  యుబ్బు 'మెజయ 
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ఆహహ ! కోర్కెలె జెక్కలై యలరెనేని, 
రింగురింగున నొకపెట్ట నింగి కేగసి 
కొదమచందురు పడవగా( గుదురుపబచి 

వేడ్క వయ్యాళి వెడలనే విన్నుకడలి ? 

ఆహహ :ః కోఠత్కెలె జక్కలై యలరెనేని, 
ఇను(డు తూర్పున దోంచక మునుసె లేచి 
రివ్వురివ్వున వడి నంతరిక్ష మెగసి 

సంజసరసున మును(గనే స్నానమాడ ? 

అహహ । కోర్మెలె తెక్కలై యలరెనేని, 
రింగురింగున నొక పెట్ట నింగి కెగసి 

చుక్క.పై నుండి వెటొక్క_చుక్క. కంరీరి 
కో(తికొమచ్చు ఖాడనే కోర్కు. లూటి ? 

కొర కోర్కెలె జెక్క_లై యమరెనేని 
గాలి నొకసారి, ఒకసారి కడలినడుమ, 
గిరుల నొకసారి, ఒకసారి తరులమీ:ద 
ఎగురుచుండనే నిరతంబు ఖగము వోలె. 

వ 



ఇంద ధనుస్వు 

తల్తి, తమ్మిపుప్వున( దూ(గాడు తుమ్మెద అన 

చల్ల గాలికి చెదరి నీసిల్లికురులు 

ముద్దు నెమ్మో ముమీ(ద దోబూచులాడ, 

పరుగువాజెద వెచటి కోబాలపాప ? 

చిుతచెమ్మటము శ్తెముల్ చిందువాల 
చెంగుచెంగున పరుగెత్తి చెంగలించి 
ఎచటి కేగెదు బాలు(డా యిల్లు విడిచి 

కులుకు (జూపులు మింటిపై గుమ్మరించి " 

అల్ల దే యన్లు | చూచితే యాకనమున 

పంచర ంగుల గిలక లబద్ద బోలె 

వింతవన్నెల రతనాలవిల్లు తోంచె; 

. వాళ్ళి నేగెద దానిని బట్టుకొనంగ. 
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దానికొన యొండు మనతో(టలోన నున్న 

చెట్ల గుబురులసందున క 

ఒక్క గంతున చెట్టుపై కుటీకి, 

చితముగ( దీసికొని వత్తు సశ బట 

అమ్మరో! నీదు మణులహారమ్లునందు 

(గాలు కెంపులు పచ్చలు నీలములును 

అందు కుస్పలుతిస్పల్తె యలరుచు౨దె, 

వాని గొనికెచ్చి నీ కిత్తు కానుకంగను. 

చిన్నముక్కలుగా దాని చించివై చి 

అమ్మ! నీచీరచెంగున కమ్మి గాంగ, 

అక్కచొక్కొాయిమీవ(ను నక్కి. గాంగ 

కుట్టుకొనవచ్చు దానిని కొమరు మిగుల, 

బాగుగా దాని నాక్తుచ్చ్నుపాగ జేసి 
చుట్టుకొనియెద శిరమ్ముపై షోకు మీజ; 
గాలిపడగకు తోకగా( గట్టి దాని. 
నెగుర వై చెద గాలిలో సొగసు గులుక, 

ets) 



అందముగ దాని మనయింటియరుగుముంద 

చూరుపబ్టైలం గట్టైద తోరణములు; 

చక్కగా "దాని మనమేడ _స్తంభమునకు 

_వెలంగైద ధ్వజముగా గాలి కెగుర, 

దాని. గొనితెచ్చి మనదొడ్డిలోన నున్న 

తాడిచెట్టులనడుము (వేలాడంట్టి 

లీలమై దాని తూగుటుయ్యాల? దేసి 

ఓలలాడుచు నుందు నే హొయలు మజ, 

ఎక్టెటూ! ఏమి యంటివి? ఇట్టు రావె 

ఇన్ని వగ లెట్లు నేర్చితి వింతలోనె | 

ఈవు పల్కినయట్టి యొయిందధనువు 
పట్టుకొన నీకు శక్యమే చిట్టిపట్టి ?. 

పోవుకొలందిని నది దవ్వు పోవుచుండు, 
చూచి చూచినయంతలో చోద్య మొప్ప, 
మాయమై పోవు, నది వట్టిమాయ నువ్వె; 

" చిట్టికూనరొ! అది యెట్లు 'పట్టంగలవు / 

gly 

* 



చిన్న 

పుడమిపై నేను పట్టిన మొదటినా (డు 

ఉంటి హాయిగ నొకచిన్న యింటియందు; 

విశ్యమంతయు నప్పడు భావించియుంటి 

గుండ ముగు చిన్న తెల్ల నీగుల్ల యంచు, 

కొన్నినాళ్లకు నొకచిన్నగూటి నుంటి 
గ 

హాయిగా త్ల జిక్క.లయండ( జేరి ; 

విశ్యమంతయు నపుడు భావించి యుంటి 

గడిపోచలచేం గప్ప(బడ్ల దనుచు, 
ఆ a 

ఒక్కదినమున నాగూటినుండి వెడలి 
అవల నే మున్నదో చూడ నరిగియుంటి ; 

విశ్వ మంతయు నప్పుడు భొవించియుంటి 

ససరుటాకులచేం గప్ప(బడిన దనుచు. 



గగన మెగసిశి తుద కెట్లా తెగువ! చేసి, 

అప్పడు కనుపై జగ మెల్ల నద్బుతముగ ; 

అకట! ఇన్నాళ్ల గుడ్డినై యరయ్మనెతి 

సృష్టిమహిమంబు నహాహా! వర్థ్మింస నళమె | 

# 

౨6 



చిన్నమాలతి 

“ అమ్మరో! నేడు పొరుగింట బొమ్మ పెండి 

కరిగియుంటిని, గమ్మత్తు జరగ నచట; 

తోడిబాలికలును నేను నాడుచుండ, 

నేలం బడె నొక్కబాలిక కాలు జాటి.. 

గొల్లు మని నవ్వి రంతట నెల్ల వారు, 

ఒక్క-తెను నేనుమాతమె యూరకొంటి” 
అనుచు మాలతి వచియించె జననితోడ 
పలుకుపలుకున తేనియ లొలుకుచుండ, 

“పముెటూ! చిటిత లిరొ!: యిటు రావె! టె ట్ల దా 
ఇట్టినగ లెందు నేర్చితి వింతలో నె? 

ఎల్లరును నవ్వుచుండంగ సీ న చేల 

నవ్వకుంటివొ చెప్పుమా నాదుకూనః 



చెక్కు... గీలిన పాల్గాలు చిబుతనా (రె 

ఎంతకనికర నుబ్బె సీహృదయమందు!” 

ఆనుచు ఆతల్లి మాలతి నక్కు. జేర్చి 

మోవి 'మోవిని గదియించి ముద్దుగొనియె, 

సిగ్గుచే చిన్నమాలతి శరము నంచి 

ఇట్టులనె “ఇంతమా(త్రమె యెఖు(గలేనే ? 

నేల బడినట్టిదానను నేనె గాన, 
ఏల నవ్వుదు. నను జూచి యేనె తల్లీ +” 



చీమ, చిలుక శీ 

చీమ యొక్క-టి సెలయేటి చెంత నున్న 
తరువుకొమ్మల నగర బాకి తిరుగుచుండె; 
జోరు మని వీవ నంతట ఓరుగాలి, 
కొమ్మ పైనుండి అయ్యది కూఠె నీట, 

ముని(గి తేలుచు, తేలుచు ముని(గి యింక 
ఈదధం జొలక యాచీమ యిట్టు అటిచె; 

“ఏట మునుగుచునుంటి, న న్నెవ్వరైన 
_ ఉద్దరింపరె వేగమే యొడ్డు జేర్చి.” 

చెట్టుకొమపై కరార్చున్న చిలుక యొకటి 

తోడనే కేక నాలించి, తొంగి చూచి, 
_“*“భయముపడకుము, చీమరోః భయముసడకు 
చేతనై నట్టి సాయంబు చేయుదాన,” 

శే గ 



అనుచు వచియించి, ముక్కుతో ఆకు చిదిమి 

సూటిగా చీమ యున్నట్టి చోట వైచె; 
అంత నాచీవు మెల్లిగా నాకుచెంత 

కీది, మీదికి నెగంబాకి, సేదదేఠి. 

“ బళిరః ఎంతటి చక్కనిపడవ దొరక? 

చిలుక! నీమేలు మజవంగంగలనె?” యనుచు 
తేలియాడెడు నొకప్పల్ల తెడ్డుగం గొని 
ఒయ్యనొయ్యన గాలికి నొడ్డు జేరె, 

వళ. 



ఎలుకలటోను 

“అమ్మ: నే నిటునటు తిరుగాడుచుండ 
కాంచితిని నేండు కన్నులకణవు దీఆఅ 

_ సుందరంబగు నొక చిన్నమందిరంబు; 

దాని సొగసుసు వర్థింప( దరమె నాకు? 

“చుట్టుతీగలు, ద్వారంబు నట్టనడుమ 

గలిగి, ఆయిల్లు ముచ్చట గొలుపుచుండే, 

అహహ! మజచితి లోన (వేలాడుచుండె, 

జున్ను కా(టోలు- మిసిమిగా నున్న దమ. 

“ అందు నివసింపంగా రారె హాయి మీఖ ? 

జున్నుముదల కడుపార జుబ్బవచ్చు, 
1 న్న | రది 

ఇరుకుబొరీయలలో నుండ నేల 2” అనుచు 

తల్చితోం జెప్పె నొకనా(డు సిల్లి యెలుక, 

యూ. 



“ చిగ్నాకూనరొ! నీ వందు చేర “మ్మ, 
మందిరము కాదు, నమునపాలి బిందె కొని; 

అందు చొర సలః ఇడుమల నొంద చేల? 

ఇందె యుందము, మనకేల మందిరములు?" 

తల్టి యీరీతి వచియింస, పిల్హయెలుక 

మొగము చిట్లంచికొనియుండె మూల సోది6గ్; 

“అమ్మ యిటనుండి యావలి కరిగినప్పదు. 

అందు. డొచ్చెద' గా కేమి" యనుచు దలణా. 

తల్లి నిదురించె, అంత నాసిల్లయులుక 
సం దిదే యని చొచ్చెనామందిరంబు; 
కక్క మని మీట యంతట నొక్కువడియి, 

చిక్కుకొనె లోన పాప మాచిన్నియెలుక, 

Dee 



(ప తీధ్య్ష ని 

* అరరెః అయ్యారె! హై 'హెసరే:? అనుచు నజవె 
కొండగుహాచెంత | సొక గొల్ల కుట్టవాయి; 

ఆర రః అయ్యారె! హై “హెసరే:?్ అనుచు ధ్వనులు 

మరల ఏినంబడె 8 కొండగహ్వూరమునుండి. 

“ ఎవ్వ రచ్చట? ఎవ రది? ఎన్న?" రనుచు 

అజచె బొాలుండు మరల నబ్బురముతో డ్; 

* ఎన్న రచ్చట? ఎవ రది? ఎవ్వః? " రనుచు. 

మరల నాధ్వని దిక్కుల మాణ_మోా6గె, 

“నోరు మూయుము, జాగ తా నోరు మాయు” 
మనుచు గట్టిగ నాబాయి( డటఅవె నంత; 

“నోరు మూయుము, జాగ త్తం నోరు. మూయు" 

మనుచు నాధ్వని వినంబడె నంత మగుడ, 



ఎన్నరానట్టి దుగ్భాష లెన్నియని 

కూసె నంతట నొ వెట్టి బట్టవ' (డు; 

అత డాడీన దుర్భాష లన్ని వరున 

_వినండియి నంతి నొకదాసి వసుం నొకటి, 

పట్ట(జాలని యీనుచే చాలకుండు 

కనుల జలజల బాస్పముల్ కాల్వ గట్ట, 

వేగ బరుగె త్తి గృహమున శేగుదె చి 

జరిగినది యుల్ల వచియించె జనసితోడ. 

అంతి నాతినితో నిట్టు అనియి కెల్లి, 
న అనుగుటిడ్డండ: నేడు ని వాడిసట్టి 
భాషణంబులె (_ఆమ్మర పతిరవించె, 

నింద యొనరించుకొంటివి నిన్ను నీవె, 

“ పరుల దూషణవాక్యముల్' పలికితేని, 
వారు దూషణవాక్యముల్ పలుకుచుం[దు; 
మంచిమాటలు నీపు వచించిశేని, 

._ మంచిమాటళతె వారు వచించుచుం దు.” 



సోమరి సోముడు 

వాలు( డొక్క6డు కల డెకపస్టణమున, 

వాని నిజనామ మేదొ యెవ్వరు నెజుంగ; 

రత(డు సోమరిదాలకం డగుటంటేసి 

సోము డని బాలు రెల్లరు నామ మిడిరి, 

ఆతం డొకనా(డు బడితోని కరుగ మాని 

ఆటలాడంగ6ం జనె నొక్కతోంటలోకి; 

కడమబాలకు లెల్లరు బడికి. వోవ, 

వానితో నాడ లే దొక్కబాలకుండు. 

వేగ నాదారి. జనుచున్న జొగిలమును 

పిలిచి సోముడు “ఖ్లైరవా! నిలువు మయ్య 

వేడుకలు మీజ నాతోడ నాడుకొనంగ, 

వత్తువే?”” యన, అనె నది వానితోడః 

అవి ౯ 



“ త్వరగ దోవరె నిపుడు నాస్వామికడట, 
వేంటరైై వోడు నాకయి వెచయుండు, 

అదను కౌ దిది నీతోడ నాటలాడ;' 

అనుచు నొకుక్క. తిన దారి. జిసీయు నంత, 

గడ్డిపోచల ముక్కున గఅచికొసుచు 
వడిగ. నెగురుచునున్నట్టి వాయసమును 

కొంచ యి ట్లనె బాలుండు: “కాకి! రమ్ము 

వేకు కిలర(గ నాతోడ నాడుకొనంగ."' 

* ఆటలాడంగ నా కింత వ్యవధి లేదు 

వానకాలము రానుండె, గాన నిప్పడె 

గూడు కట్టంగవలయు నోకుణ్ణ వాండ:"' 

అనుచు వచియించి కొకంబు చసయి నెటకొ, 

ఏరియ(బూచిన కసుమమంజరుల పైని 

'తేనె లానంగ వాలిన తే(టి. జూచి 

బాలు డిట్లనెః “నాతోడ బాళి మీఖ 
._ ఆటలాడ(గ వత్తువే తేంటి నీవు?” 

30. 



“ కుతుకబంటిగ తేనియల్ (గోలుచుంటి 

ఆటలాడుటకే కాదు, మాటలాడ 

నైనతీరిక లే దిప్పు” డనుచు( బలికి 
(వాలె తుమ్మెద వేతొాక్క పూలగుత్తి. 

సోము డంతట నొక గండుచీమ. జూచి 

“ ఎచట కేగెను చీమ: యొక్కింత నిలుము, 
ఆడుకొన నీవు వత్తువె వేడు కలర ?” 
అనగ, నాచీమ యతవితో ననియి నిట్లు. 

“ నూక లొక్కటియొకటిగ నోటం గజచి 

కూర్చుకొనుచుంటి బాలుడా! గూటిలోకి; 

మాటలాడిన గింజలు నోటజాటు, 

ఆటలాడ6గ నా కెట్ట అనువ్పపడును ?” 

సోము. డిట్లని తలపోనె “చీమ మొదలు 

జగములోపల6 గల జంతుజాల మెల్ల 
పాటుపడుచుండ,  నక్కటా!: వ్యర్గముగను 

గడపిప్పచ్చితి నిన్నాళ్ళు కాల మెల్ల + 

జర 



దాలు డంతట నిత్యంబు బడికి. బోయి 

(శద్ధగా పొఠముల వెల్ల చదుపుచుంశె; 

అతని బుద్దికి మది మెచ్చి అంతని.ండి 

బుద్దు( డని పీరు పెట్టిరి బుడుత లెల్ల, 



గడును రాముడు 

గడునురాము(డు పదియేండ్ల పడుచువా (దు, 
మంచిబాలకు(డే కాని మంకువా(డు; 

తనదుచెల్లెలి చిన్ని మాధవిని బట్టి 
పీడ చేయట వానికి రడ యెపుడు. 

ఆత( డొకనాండు తనరెండుచేతులందు . 
రెండుమామిడిపండ్ర ధరించి, వేగ 

తనదు చెలియలికడ కేగి, అనియె నిట్లు; 
“మాధవీ! చూడుమిదె మూడుమావిపండ్లు,” 

“అన్న! ఇది యేమి. మూడుపం డ్లనెద చేల? 
'రెండుపండులె కన్పట్టుచుండ” ననుచు 

పలికె మాధవి. “మాయురే! బాల పీవు, 
శక్యమే నీకు గణితశాన్ర్రంబు తెలియ ? 

తత 



ఐన తెలిపెద దీనిరహస్య మెల్ల - 
ఇదిగొ మొదటిది, రెండవ దిదిగొ చూడు, 

ఒక్కటియు ౪ండు కలిసిన నిక్కముగను 

మూడని యఠుంగు సెంతటి మూరు డైన.” 

అన్న మూ డన, తాను రెం డన, నిట్లు 
జరగి వాదము వానితో, జాలబేక 
అంత మాధవి రోదన మాఅపీంబె; 
వచ్చె నచ్చటి కింతలో వారితండి, 

వికటముగ నవ్వి రాము డావివర మెల్ల 
తం డితో జప; నంత నొతండు పలికె; 

“ మేలు రొముండ। నీబుద్ది 'మెచ్చినాండ; 
మూడువండులె, + నిక్కంబుం మూడుపండ్లి, 

ముద్దుచెళ్లెలి కిచ్చెద మొదటిఫలము 
ఎలమి( గ్లైకొందు రెండవఫలము నేను, 
మూడవఫలంబు సీయది ముద్దుకు! 
కొండదీల భుజింపుము కడుపునిండ్, గొ 



గొల్స్లక న్న 

“ ఎందు6 బోవుచునుంటివే నుందరాంగి ?* 

“ పాలు పితుకంగ నేగెద పడుచువాండ:" 
“ వత్తునా నేను నీవెంట వన్నెలాడి ?" 

“ఇచ్చ గలదేని రావచ్చు నెమ్మెకా(డ!” 

“ పెండ్లి యాడెదవే నన్ను పిన్నదాన ?' 
| కులము పెద్దల నడుగుమో కుజ్దవా(డ:” 

“తండి యెవ్వ6డె నీకు నోతరుణిమిన్న ?" 

గ సల్లెలోనున్న పెదకా(పు పిల్ల వాడ!” 

‘ ఏమిభాగ్యంబు గలదాన వీవు చాన *ి 

“ వాలు(గన్నులె నాపాలి భాగ్య మయ్య! 

- అట్టులినను నిను పెండ్లి యాడ బాలి 
* ఎవ్వ రడిగిరి? నీదారి నీవు పొమ్ము.” 

ఇమ 



పట్టునీలంపుబట్ట పై కుట్టినట్టి 

వెండిజలకారుసువ్వుల విధము దోవ, 
కనులపండువు చేయుచు గగనమందు 

మినుకుమిను కంచు తారలు మెజయుదుందె, 

వేడ్క యా మినీసోముల పెండి వేళ 
ఆకసం బను పందిరి యందు। గట్టు 

బాగు మీణీన తెల్లని పొదరసనప్ప 
గుండులో యన,  'చుక్కంలపిండు లొప్పె, 

విమల మందాకినీనదీ వీచికలను 
తేలి తూ(గాడు బుడగల చాలు లీల, 
దట్ట మగు పండువెన్నెల నట్టనడును 

ల. మినుకుమిను కంచు చుక్కలు మెజయుచుండె, 

చ 



కొల మనుకాపు మి న్నను నేలయందు 
చిలుపవెన్నెలజలముల చిలుకరించి 

నిండుచందురు( డను దృష్టికుండ నిలిపి 

చక్కగా నాంటు పై రన చుక్క. లలరె, 

చదలు(పమిదను తిమిరంపుచమురు పోసి 

వేడ్క. మీ(అగ చేలుప్పు పే పేరటార్మడు 

నోచిరో లక్షవత్తుల నో " మనంగ, 

విమలకొంతుల "చుక్కలు 'వెలింగె దివిని, 

చందురుం డను వెండికంచంబునందు 

అమరులమృతంపాయ స మారగింప, 

చుట్టు చిందిన మెతుకులయట్టిలీల 
సలలితంబుగ తారకొవభులు వెలసె. 

అంబరం బను సందిరియందునుండీ 

పండి రాలిన గుమ్మడిపండొ యనంగ, 

తరణికూల(గ6 అందుండి తొర(గి రాలు 

గింజలో యన నక్షతపుంజ మొస్పె. 

డడ 



లీల మి న్నను మున్నీట దేలియాడు 
గొప్పము త్తెంప్పచిప్ప నా నొప్పె విధుండు; 

అనల చిందిన యాణిముత్యంబు లనఃగ 

తశుకుతళుకున మెరయుదు తార లలరె,, 

అంబరం బను సీలివస్హ్రంబు పైని 
గట్టిగారుబ్బి (పోవిడి 'పెట్టినట్టి 

సగ్గుబియ్యపుమఃద నా చం్గదు డలరెః 

పిందీవడీయంబు. లన చుక్కపిండు తెౌష్పె, 

పండువెన్నెల సేరిటి పాలకడలి 
యందు నడుచక్కి. జాబిల్లీ యంద మొంద, 
కడలితరగలపె( దేలి కదలియాడు 
గండుమీనులొ యన చుక్కపిండు లొస్పె, 

౭౮... 



తనదు వత్సంబు కౌనక వనమువెంట. 

దిరిగి, అంచే యటంచును దిక్కు-లెల్ల 

మాటు మోగ(గ నటుచెడు నూతకూయి, 

గజీకిపజకల సడనెడ6 గొటీకికొనుచు 

పొంతపొలముల మేయుచు గంతుభిడుచు 

నాడుచున్నట్టి యా(బెయ్య యాలకించి, 

చెంగుచెంగున( బరుగ్నత్తి చెంత కేగి 
ముష్టైతోడను పొదు గంటి యస్టై పొడువ, 

తనువు పులకెత్త నయ్యావు చనుల చేసి 
కుంభధారగ క్షీరముల్ కురియ(జేసి 

కడుపునిండ(గ దూడను కుడువనిచ్చి, 

(పేమ పొంగార దానిశరీర మెల్ల 

మెల్లి మెల్లన నాకుచు నుల్చసి ల్లె, 





మోగడ తరకలు 





గృ హా వంం 

జగముకం కను స్వీయదేశంబు [పియము, 

దానికన్న పియతరంబు తనప్పరంబు, 

అంతకం"బను [ప్రియతమ మాత్మగృహము; 

గృహముకం అను సౌఖ్యంబు మహిని గలదె? 

“తల్లి యైనను చేయంగ నొల్లనట్టి 

మేలు లెలను సమకూర్చ. జొలు నిలు" 

అనెడి లోకో కి ధారుణి నమరెః గానం 

గృహముకం జను సౌఖ్యంబు మహిని గలదె? 

“తనకు [గ్రాసంబు లేకున్న( మన(గవచ్చు 

కాని వాసంబు లేకున్న గడపరాదు" 

అనెడి లోకో కి ధారుణి నమరెం గాన, 

_గృహముకం టను సౌఖ్యంబు మహిని గలదె ? 



అభిలభోగభాగ్యంబుల కాకరంబు, 

సకల కల్యాణముల కెల్ల జన్మభూమి, 

భవ్యసుఖముల కెల్లను పట్టుకొమ్మ; 

గృహముకం'అెను సౌఖ్యంబు మహిని గలదె? 

కామితంబుల నొన(గూర్చు కల్పతరువు, 

ఊర్జితం బగు శుభముల కునికిపట్టు, 

పరమసంతోషముల కెల్ల పంటచేను; 

గృహముకం'బెను సౌఖ్యంబు మహిని గలదె ? 



అల జంతు వులు. 

సమరతలమున నోడి రాకొమరు( డొకండు 

అరులు చెలరేగి తన్ను వెన్నంటి తటుము, 

వడిగ( బరుగె త్తి యొక్క కారడవి జేరి 

వృక్షములచాయ నించుక విశమించె, 

బడలికలు వాయ నొక్కింత తడ వతండు 

న్మిదవో నెంచి చేలంబు నేల బజన, 

చీమలును సాలెపురుగులు చేరి, వాని 

పాన్సుపెం (బాడి చీకాకుపజిచె మిగుల. 

“మాలదై వము కటకటా ! ఏల కూర్చె 

కుదజంతుల మనుజులన్నిద చెజుప ? 

వీనిబాధల నైప నెవ్వానివళము? 
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అనుచు నిరీతి. దలఫోనీ యాత డెట్లా 

తుదకు నిదురించె; వానిని వెదకికొన్సచు 

వచ్చి నిలిచె తటాలున వై రివీరు( 

డొక్కురుండు వాండు నిదించుచున్న యెడకు,. 

ఏమిచ్చిత్రమొ. అంతలో చీను యొకటి 

కఅచె రాజకుమారుని కరతలంబు; 

ఉలికిపడి లేచి యాతండు తెలివి నొంది 
కాంచె 'వెన( దన్ను జంప నుంకించు వైరి, 

కని, జరీలున నొణనుండి కత్తి దూసి 
ఒక్క్యవేటున వగతుని నుక్క_డంచి 
కడమశత్రులు తనపైని పడకమున్నె 
గంతుగొని దాంగె నాచెంత గహ్వరమున, 

తరణి (గ్రుంకిడె; నంత శాత్రవులు రాత్రి 
రాకుమారుని కనుంగొనం బేక్ర విసిగి, 

ఉదయమున లేచి యటునిటు వెదకి వెదకి. 
చేరి నిలిచిరి .గహ్వరద్వారముకడ. 



“సందియం బేల ? ఈగుహయందె యతడు 

జొచ్చి తలదాంచుకొని యుండవచ్చు నిజము 

అనుచు వచియించె నొక్క_(డు; “అట్టు కొదు 

ఇందు లే( డని నే వచియింపం గలను. 

సఖు(డ ! అల్లదె చూడుమా సాలెగూడు 
అల్లిబిల్లిగ ద్వారంబు నల్లికొనియె; 
క ౧౧ ae 

వచ్చి రాకొమరుం డిందు. జొచ్చెనేని 

'చెక్కు.చెదరక నిలుచునే చెలందిగూండు 7? 

అనుచు నీరీతి రెండవయత(డు పలికె; 

“సర్పములు [క్రూరమృగములు సంచరించు 

నిందు జొర నేల? చావంగ నేల?” యంచు 

వారు వెడలిరి వచ్చినదారి( బట్టి, 

“బతుకు జీవుడి యంచు నీవలికి వచ్చి, 

.రాజనుతు. డంత తనయంతర౦ంగమందు. 

“నిట్లు తలపోసె “అక్క_టా ! యింతదనుక 

“అల్బజంతువులను నింద సల్పినాండ. 
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చిన్నజంతుల నేల సృష్టించె నంచు 

నోరికొలందిని దైవంబు చూణీయుంటి, 

చీమచెల(దుల సాయంబుచేత( గాదె 

నిలిపె దైవంబు నాజీనములను నేండు,' 



మూర్గన్గు (డు జ మట్లి చెట్టు 

మిటమిటని కౌయు నెండకు కటకటంబడి, 

తెరునరి యొకండు బడలిక తీర్చికొనంగ 
మార్గమున నున్న యొక సెద్దమబ్లిచెట్టు 

a ౧ ఘఫ టి 

నీడ జని, మేను వాలిచె నేలమీంద, 

నిదుర పట్టక అటునిటు కదలియాడి, 

అలివిలిగ నేలపె నలికొనన 

సండతో నున్న గుమ్మడివాదు జాచి, స | | 

ఇట్లు తలప్రోసె నాతండు హృదయమందు. ద 

“చేవ చాలని గుమ్మడితీవయందు. 

బానలంతేసి కాయల. బాదుకొలిప్కి 

విన్ను నం'టెడు పెనుమజ్ఞివృక్షమునకు 
చిట్టకాయల నమరించె సృష్టికర్త. 
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“జొర! సర్వజ్ఞు. డని పెద్ద పేరె కాని 

బమ్మ యొనరించు సృష్టిజాలమ్మునందు 

అకటవికటము కొనట్టి దొకటి కలదె? 

బుద్ధి పెడతలం బై నృద్ధు( డగుట, 

“అపై తా నొకనేర్చరి యయ్యెనేని 

"పెదచెట్లున కనువెన 'పెదవండు 
౧ ఛు రణ ఇన ళా 

చిన్న చెట్టున కనువై న చిన్న సండ్లు 

కూర్చ నగు6 గాని, ఈతాయుమార్సు లేల? 

అనుచు నీరీతి తలపోసికొనుచు నంత 

కొంతసేపటి కొతండు కూర్చు... జెందె; 

గాలి కిటటు కొమ్మలు కదలీయాడ 
లలు 

మట్టికాయలు సడె వానీబుజ్జ'పెని, 

_చద్దణీలి లేచి తనతల తడవికొనుచు 

“అయయ | ఇవ్వియె "పెద్దపం డ్రయ్య నేని 

బళ్ళ మంచును నాతల బద్ద అగుచు. 

యమునివాకిట (ప్రాతకావగుదు( గాదె? 

|. 



“లీల జగముల నెల్ల గల్పించినట్టి' 
he) (we) 

సృష్టికర్తకె యీరీతి చెట్ట నగుచు 

_ పంగనామము "పెట్ట గడం౦గినాండ; 

ఎట్టిసా హసమున కొడిగట్టికొంటి 7 

'అల్బమబుద్ధిని నే నేడ? అఖిలసృష్టి 

మించి సృజియించి పాలించి (తుంచునట్టి 

అఖిలశ క్తి నియామకుండా(తి దేడ?ి. 

అనుచు జింతించె నాతండు మనమునందు. 



వాషింగుట 

పాంథు డొక్కండు పట్టణపరిసరమున 

హయముపై నెక్కి యెచటికో అరుగుచుండె; 
ఊరినెలుపల కొందు యుద్ధభటులు 

(తోయుచుండిరి బరువైన దూల మొకటి, 

బలిమిమై నార లుదళఖు పట్టి పెన(గి 

అధిమి లాగిన దూలంబు కదల దయ్యె; 

“పట్లుం డెతు(డు, నెటుండు, కటి లాగులి 
టి "ఎం ట్ ట్ 

డంచు నొక్క(డు వారి గద్దించుచుండె, 

_ పథికుః డది చూచి వానితోం బలికె నిట్లు: 
“అయ్య | ఇటు చేయు( డటు సేయు. డంచు నిల్ఫి 

.... నుడువుకం'టెను నీవును నడుముకట్టి 
సాయ మొనరించి కార్యంబు చేయరాదె ఇ” 
న. 



చుజుకుచుజుకున నాతండు చూచి అనియె ; 

మాటలాడెదు తారతమ్యంబు లేక; 

ఎవ్వ రనుకొంటి ? "సేనాని. జువ్వె యేను.” 

“అహహా ; మీర అంతటి మహామహు లటంచు 

ఎజు6గ కౌడితి, నను క్షమియింపుడయ్య” 

అనుచు తెరువరి మెల్లన సహాయము డిగ్గి 

శ క్రికొల(దిని భటులకు సాయపడియె, 

తోడనే వారు పథికుండు తోడుపడ(గ 

ఎత్తి రవలీల దూల మువ్వెత్తుగా(గ; , 

చెంత నిలుచుండె నడుమున జేయివెచి 

భూవరుం డన దళవాయి రీవి మెజయ, 

అంత తెరువరి నవ్వుచు నతని కనియె 

“అన్న ! ఎపుడైన పని యున్న నన్ను పిలువు; 
డన్యుండను గాను, సర్వ'నెన్యాధిసతిని, 
నన్ను పిలుతురు *వాషింగుటి న్నటంచు.” 
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"అంత వడవాలు (గుక్కుమిక్కనంగ లేక 
చి త్తరువురీతి నిలంబడె చేష్ట లుడి(గి; 
“సెల వొనంగుండు పోయివచ్చెది నటంచు 
చనియె తెరువరి వేగ నశ్వంబు నెక్కి. 



బాటసారులు = ఎలుగుగొడ్డు 

చిట్టిచిమయు చొరరాని దట్టమైన 

దారుణం బగు నొక్క కాంతారమందు 

రాత్రి వేళను భీముండు, రాము. డనెడు 

పాంథు లిరువురు కాల్నడ6 బయన మెరి. 

రాము. డి ట్లని వచియించె ఫీముతోడ; 

“దారిలో నేది యైనను [కూరమృగము 

ఎదురుగా వచ్చి మన'పెని గదిసె నేని, 

ఏమి చేయుద ?” మనవుడు ఖీము( డనియెః 

“ఏను నీచెంత నుండ నీ కేమిభయము? 

ఎన్ని గుండెలు గలవు నే నున్న చోట 

ఘాతుకమృగంబు కదియంగ? కదిసె నేని 

చించి చెండాడనే యొక్క_చిటికలోన 2” 
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ఆత( డిట్లనియెనో లేదో.అంతలోనె, 

ఎచటనుండియొ యుక పెద్ద యెలు గుగొడ్డు 

గుట్టుగుట్టున సటలే త్తి ఘుర్హురించి 

పరుగువొలుచు నాచెంత కరుగుదేంది, 

జల్లుజల్లున నొడలెల్ల జలదరింప 

తనదుమి[తునిమాటయె తల పు గొనక, 

సిక్కసత్తువ చూపించి భీము డంత 

తరువుమీందికి గుస్పించె సరభసమున, 

ఏమి జేయంగం దోచకం రాము డంత 

చావకట్టుగ నేలపై సాగిలంబడీ 
కాలుసేతుల నట్టిట్టు కదపకుండ 

ఊరు బిగబట్టి చచ్చి నయోజ నుండె, 

అంత భల్లాక మాతనిచెంత గదిసి 
ముక్కు నోరును చెవులును మూరుకొనుచు 
“చచ్చి యెన్నండొ చివికిన శవమి చేల, ళో 

అనుచు నాతని 'విడనాడి యవల జనియె, 

వ 



కొంత'సేపటికిని గుండె కుదుటంబడంగ 

డీగు రని చెటు 'పెనుండి దిగ నుతిీకి 
౧ ఉం రం గ 

భీము: డడిగెసు “మ్మత్రుండా ! ఏమి చెప్పె 

తెలుపుమా నీదుచెవిచెంత ఎలుగుబంటి 

అనుడు రాముడు వానితో ననియె నిట్లు; 

“మంచిమాటలు చెప్పి నమ్మంగ( జేసి, 

అవల మోస మొనర్చెడి స్వార్థపరుల 

చెలిమి చేయంగవల దంచు చెప్పె నెలుంగు.” 

15. 



ఒంగారు పండు 

_అడవిదాపల నొకపూరిగుడి సెయందు 
కాపురం బుండె ముదుసలికొ, పువాండు; 
ఆత డొకనాడు భూమిలో పొతుచుండె 

చిన్నమామిడిపెంకల కొన్ని తెచ్చి, 

వేంటలాడంగ నాదారివెంటః జనుచు, 

తనదు పరివారజనులతో ననియె రాజు: 

“కాంచితిరె మీర లీమూడుకాళ్ల ముసలి 

చేయుచున్న ట్టి చితంపుచేత తొర ? 

“వృద్గుః డక్కట ! ఎంతటి వెజల్లివాండు ? 

విత్తుచున్నాండు మామిడివిత నముల, 

. చెట్టఫలముల తాను భకీంవం దధి; 

ఎంతకాలము జీవింవ నెంచినొడొ?. 



“కాటి కొకకాలు సా.చియు కాపువాండు, 

ఉట్టికట్టుక కలకాల మూ:గులాడ 

_ నెంచెం గాంబోలు, లేకున్న నిట్టిపనికి, 

బూని కాలంబు రి తగా బుచ్చనేల క. 

నృపునిమాటల నాలించి వృద్ధు( డనియె; 

“చెట్లఫలముల తిన న 'పేక్షించి కాదు, 

మున్ను మన పెద్ద అందటు చన్న రీతి 

ఆచరించితి నంతియె అవనినాథ ! 

“వారు నాంటిన వృక్షముల్ ఫలము లీన, 
అనుభవించుట లే దొకో మనము నేండు ! 

అశ, మన మిప్పు నాంటిన చెట్లఫలము 
లనుభవింతురు గద : మనతనయు లవల. 

అంత నా రాజు ముసలివా( డాడినట్టి 

పలుకులకు నాత్మ నెంతయు (ప్రమద మంది, 

గౌరవము మీజి నాతని గారవించె 
వతాదతానుం వెంట నొళగ 



అంత నవ్వుచు నొవృద్ధుం డనియె “వేడ! 

అహహ ! నొ(టిన తొలినాండె అక్క_జముగ 

ఏడుబంగారు ఫలముల నీనెః గాన. 
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శుసి గణా ( డు ar పసిడిమూట. 

ఊరి వెలుపల, పాడుకోనేటిచెంత, 

మనుజు లెవ్వరు మసలని మాజబుమూల, 

గుట్టచాటున లోతైన గోయి త్రవ్వి. 
ట ఎ 

పసిడి దాణను పిసినారిమసరి యొకడు. 

వతిదినంబును వృద్ధుండు పాతు (తవ్వి 

.మురిసిపడుచుండు బంగారుముద్ద జూచి; 

పొదలమాటున నది యెల్ల పొంచి చూచి 

దొంగ యొక్క_(డు సర్వంబు దోచికొనియె. 

'మజుదినంబున ముసలివో: డరుగుదెంచి 

గోయి త్రవ్వంగ బంగారు మాయ మయ్యె; 

నెత్తి నోరును లబలబ మొ త్తికొనుచు. 

గొల్లు మని యేడ్చి యతండు గగ్గోలువెళై. 
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అంత నొాతనియజపుల నాలకించి, 

పరుగువరుగున పొరుగువా రరుగుదెంచి 

“ఏల యేడ్చెద వీలీల నేల బొరలి *' 

అనుచు (పళ్నింప, సీరీతి: బనవె నతడు... 

ఏమి చెప్పుదు ? ముప్పదియేండ్లనుండి 
కూడబెట్టిన ధన మెల్ల గోతిలోన 
దాంచియుంచితి, నెవ్వండో త స్కరుండు 
పచ్చ పై కంబు మునుముట్ట (ముచ్చిలించె.. 

“అనుదినంబును నిచ్చటి కరుగుదెంచి 

కాంచనంబును కాంక్షమై కాంచుచుందు; 
ఏమి చేయుదు నక్కటా | యింకమీద ౪” 
అంచు ముదుసలి కన్నిరు నించి చెసె ప్పె. 

అనుడు నా మాటలకు వార లనిరి యిట్లు 

పరుల కీయవృ, కుడువవు, పెండి నీకు 

ఏమిలాభంబు చేకూర్చె. నింతదనుక 7. 
అకట 1 ఉండిన నూడిన నొకటి కొద. 

లం 



“ఇప్పు డైనను మించిన దేమి కలదు ? 

“వెడి గలచోట నొక పెద్దబిండ పొతి 

“కాంచుచుండుము నిత్యంబు కొంక్ష దీజ” 

ఎఅనుచు ముదుసలివగ్గుతో ననిరి వారు. 
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పక్షి ఎ వది సొలము 

ఊరివెలుపల, నొక సెలయేఖుదరిని 

పండంబాణశీన పొలమందు, పక్షి యొకటి" 

గూటిలో దాను పిల్లలు గూడిమాడి 

కాపురము చేయుచుండె సౌఖ్యంబు మీజ.. 

చంచువుల గింజ లిరికించికొంచు పక్షీ 

(పేమతో కందువులం దినిసించుచుండె; 
అవుడె మొలచిన ఖెక్క లల్లార్చికొనుచు 
కొదమప్పలుంగులు కిలకిల కూయుచుండె.. 

అంత నచటికి సొలముకా సరుగుదెంచి. 

_ తనదుప్పుతునితో నిట్టులనియె : “కుజ ! 

_ పండె పొల మెల్ల, నిక తడ వుండరాదు,. 

- కాపు లందజ( బిలిపింతు రేషె కోయ.” 



“అమ్మ ! వింటివె పొలముకా పన్నమాట ? 

'నిలువవచ్చునె మన మిందు నిముస మైన ? 

(ప్రొద్దపుచ్చితి మిన్నాళ్ల ముదము మీజ, 

ఎందు బోవుదు మక్కటా ! ఇప్పు డింక ౪ 

అనుచు పిల్లలు వచియింప్క అనియు తల్లి: 

“ఇందె యుందము, అప్పుడే తొంద రేల? 

రేపి జరుగవు కోతలు, కాంపువాండు 

ఒరులసాయ మషేకించియుండెం గాన,” 

కడచె కొన్నాళ్లు; మరల నాకా(పువా(డు 

పొలమునకు వచ్చి వచియించె పుత్రుతోడ : 

“ఒరుల.పె( బెట్టి మన మింక నుండ దగునేె ? 

నేయె కోతము స్వయముగ నీవు నేనె,” 

అంత పిలలతో నిట్లులనియె తలి: 
౧ టి ఉల , 

“గడియ యైనను మన మింక తడయరాదు; 

_ పరులసాయంబు లేకయె స్వయముగానె 

కార్య మొనరింప సమకజ్టై కాంపువాండు. 



గూడు కట్టితి నొకచెట్లుకొమ్మమీ(ద; కా 

హాయిగా నందు సకలసౌఖ్యములతోడ 

నుంద మెప్పుడు నాముద్దుకందులార on 



“వేటకాండు - రాబందు 

వే(టకుక్క._లు డేగలు వెంట రాగ, . 

వెడలె కానకు నొకనా(డు వేంటకాండు; 
అంత నత డేగెనో లేదొ కొంతదవ్వు, 

దారిలో నొక్క రాబందు తార సిల్లి. 

“అయ్య ! మృగయుండ ! సీవు వేటటాడునపుడు 

నాదుబిడ్డలలో నీకు నేది యైన 
కానిపించిన, చంపక కాతు ననుచు 

అభయహ స్త 'మొసంగుమా 1?” అనుచు వేండె. 

అంత నాతండు పక్షితో ననియె నిట్లు: 

“అట్టులే కాని, నీబిడ్డ లనుచు నేను 

గుజుతువట్టుట యెట్టులో యెటు(గ(జాల. 

కాన చెప్పుమ యేదేని యానవాలు.” 
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పక్కు మసి నవ్వి యతనిత్' పక్కి యనియె 

“జొర! మృగయుండ 1 యెంత మాటాడినావ ; 

పృలుగుడాతుల నిన్నాళ్లు మెల(గుచుండి 

అడిగెదవె నాదుబిడ్డల యానవాలు? 

“జగములందలి ః బహువిధఖగము లెల్ల _ 

నాదుబిడ్డలతోడ సొందర్యమందు . 

సాటివచ్చు న ? కొన నోవేంటకాండ | 

వాని నవలీల పోల్ప(గవచ్చు నీకు,” 

సెక్కుమాట లిం కేల! ఓపక్కిేండ ! 

వినుము చెసే ప్పెద.సీ బిడ్డ అనంగ నేల ఇ 

సుందరం బగు పక్షులజోలిం బోవ 

నంచు నేని దె బాస గావించువాడ,” 

అనుచు వచియించి యాత(డు వనములోని 

కేగి, దిన మెల్ల వకుల నెన్నా కూల్చి, - 
వాని నన్ని(టి నొకత్రాట వరుస. గూర్చి. 
తరలి వచ్చుచునుండె నాదారివెంట. 
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ఎదురుగా వచ్చి రాపులు; గిట్టు లనియె; 

“అవర | యెంతటి మోనకా,డవుర నీవు ?' 

మంచిమాటల నన్ను నమ్మంగం బలికి 

నాదు బిడ్డ ల( జంపంగ న్యాయ మగున 2” 

“సీదుబిడ్డలు లే విందు నిక్కముగను, 

నేండు చంపిన పిట్టలన్నింటియందు 

అంద మగు పిట్ట యొక్కటి మైన లేదు; 

నీవె చూడుము నామాట నిజమొ, కాదొ ౯?” 

“ఇంతమా(త్ర మె మూర్ధుడా యెటు(గవై తి, 

వవనియందలి సర్వవస్తువులలోన 

తనదుబిడ్డలె యధిక సౌందర్యవంతు = 

లనుచు మనమున దల(పని జనని గలదె ?” 
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కల డొకొనొకప్పరమున కా(పువా(డు; 

వానియా(జెయ్య యొకనాండు పాణిపోన, 
పల్లకీ మోయు చాకలివాండ్రం బిలిచి 

_ వెదకితెం డని వారికి ముదలవెై, 

॥ “అందలము మోయుపని కొని, ఆవుదూడ 

"వెదకుపని మాది కొ” దని బెదరు లేక 
'పొగరుటోతుతనంబున బోయ లంత 

-బిదులుపల్కిరి యాకొ(ప్పవానితోడ. 

బోయ లాడినమాట కబ్బురము జెంది 
“జొర ! వీరల కింతటి యాగడంది ? 

మూదు లగు వీరి కెటు లెన బుది సెప్పి, 

. గర్వ మడ (చెద(గా” కంచు కొంపువాండు. 



“సరియె మంచిది, మీరలు సలుపరాని 

పనుల నియమించి మిము శ్రమపణువ నేల ?. 
నేనె స్వయముగ దూడను నెమకికొందు 
కాన పల్లకి మోయు” డం చానతిచ్చె. 

ఇట్లు వచియించి, పల్లికి నెక్కి. కాంపు 

దారుణం బగు నాంటిమధ్యాహ్న వేళ 

చౌటిపజల, పొలముల, తోట దొడ, 
ఈర ద 

సందుగొందుల6 (ద్రిప్పించె నందలంబు, 

మండు పెండల మలమల మాడి మాడి 

వేసటంబడి బోయలు గాసినొంది 

“అయ్య! మే మింక నొకయడు గైన నకట. 

మోప లే” మని మొఅవెట్ట, కా:పువా(డు, 

“అందలము మోయువని మీది, ఆవుదూడ. 

రోయువని నాది కావున బోయలార 1. 
అందలము మీరు మోయు.(డి, ఆవుదూడ. 

వెదకికొందును నే” నని బదులు పలితె.. 
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అంత బోయలు మాటు మాటాడ లేక 
వొనిస సదముల'పె: బడి దీను లగుచు 

“మేము చేసినతస్పు క్షమింప్పు* డనుచు 
వెండి వేగమె దూడను వెదుకం జనిరి, 



రాజు = కొాపువాండు 

ఒక్క._నా( డొకభూవరు. డుదయ వేళ 

హయమృు.పై నెక్కి స్వారికి బయలు వెడలె; 

కోట దాటి యతం డట్టు కొల(దిదూర 

మేగునరి కొఠకాంపువా. డెదురువడియె. 

ఏమిచ్చితమొ కాని. యానృపునిహయము 

కా(పువానిని దవ్వున( గాంచినంత' 

బెదరి యట్టిట్టు గంతులువేసి తుదకు 

నేలమీ(దికి భూవరు6 గూలదోసె. 

(క్రింద బడినను గాయంబు నొందకుండ 

తోడనే లేచి యొడ లెల్ల దుడిచికొనుచు 

_హయముపై నెక్కి క్రమ్మర రయము మీఅ 
కోటలోనికి. జనె వే డు కోప మడర. 
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చని జరీలున నంత నామనుజవిభు, డు 

కొలువుకూటమునం జొచ్చి తలవరులను 

పిలిచి యాకొ(పువాని ర స్పించి యటకు 

కనుల నిప్పులు రాలంగ ననియె నిట్లు, 

“ఉదయమున లేచి యెన్వరినదనములను 

_శాంచకయె తొలునొల్త నీకాంపువాని 
మోము జూచితి, నంతట నేమి చెప్ప 
నేలపై నశ్వముననుండి కూలినాఃడ, 

ఇంక నీతనివదనంబు నెవ్వ రైన 
గాంచిరేని (ప్రమాదంబు. గలుగు: గాన . 

తోడనే వీనిశిరమును (తుంచి వేయ” 
డంచు నానతియిచ్చె నాయారెకులకు, 

తనకు నెటు లైన మరణంబు తవన్ప, దనుచు 
దిట్టతనమున నాకొప్పు తెంపు చేసి 

_ హృదయమున నించు శకేనియు 'చెదరుగొనక 

పలికె సీరీతి గట్టిగా ప్రభునితోడ, _ లు ॥ 
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“పొద్దుననె లేచి నాపాడుమొగము మీరు 
పావనం బగు తావకవదన మేను 

నొక్కసారిగ నిరువుర మొకరి నొకరు 

కాంచితిమి గాదె యెవ్వరి. గాంచకుండ. 

నాదువదనంబు గాంచి భూనాధ | మీరు 

పుడమ్మిపై నశ్వముననుండి పడితి రంతె; 

కాని దేవరవదనంబు గాంచి నేను 

మరణశళిక్షకు. బాల్పడి మడియనుంటి. 

కాన నెవ్వరివదనంబు హోనికరమొ 
అరసి లెస్పగ దేవర యానతిండు" - 

అనుడు, సిగ్గున మాజు మాటాడలేక 

వెంటనే కాంపువానిని విడిచి ఖీండు. 
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తెలివి మాలిన గురునొద్ద తెలివి లేని 

శిమ్య లిరువురు పరిచర్య చేయుచుండి; 

రోకదినంబున వారి నాయొజ్జ పిలిచి 

పుచ్చి నడవికి సమిధలం దెచ్చి పెట్ట, 

అడవి. జొచ్చినతోడనే హరిణ మొకటి. 

వారి కెదురుగం గనంబడె;ః వారు దాని 

చూచి యెన్నడు నెజు;గని శుంఠ లగుట 
చర్చ గావించి రది యేమిజంతువొ యని. 

“శంక యేటికి దీనికి చర్చ యేల? 

._ చేవ్యర్థముగ దీని కింకను వాద మేల? 

కుంజరము కాదు, సింగంపుగొదమ కాని.” 



“వాలు చాలును-నీతెల్వి కాలిపోను. 

కొమ్ము లేవిర సింగంపుగొదమ యెన ₹ 

“అంతు లేలర ? సీబుద్ధి సంత కేగ. 

దానిమెడమీంద జూ లేది యేను గైన 7 

వార లీరీతి తమలోన వాదమాడి 

గురువు నడిగి యధార్థంబు నెజుంగం గోరి 

ఇరువురును రెండువై పుల తజిమి తజిమి 
ఎట్టకేలకు దానిని పట్టుకొనిరి. 

అంత నాలేడి నుత్తశీయమునం గట్టి 

గురువుచెంతకు: గొనితెచ్చి కూలవై చి 

“సింగమో యిది యేనుంగొ చెప్పుల డంచు 

నడుగ, వారికి గురు విట్టు లానతిచ్చె. 

“పనికిమాలిన పరమనిర్భాగ్యులార 1. 

సింగమును గాదు, మజీయు నేనుంగు గాదు; 

శీఘముగ పాణ వేయు(డాచెటువుళోన 
ఎగిరితే కప్ప, ముని'గినయెడల కాకి,” 
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. ఓయి. . 

... గలవెః అట్లు లెన ; 

సిరులు చెలగంగ కై లాసళిఖరిమీ-ద 

(ప్రమథగణములు సేవింవ (ప్రమద మరల = 
పార్వతీసహితుం డయి పరమశివుడు 
నిండుకొలువును దీర్చి కూర్చుండియు డె, 

అంత నచటికి శని వచ్చి, “పంత మొస్ప 
నేను తలఃచితినా యెట్టివాని నైన : 

-కొండలము గూర్చి దైన్యంబు నొందంజేసీ 

పట్టి పీడింతు:గా” కని (ప్రతిన వై, 

అతని ప్రజ్ఞ, బరీక్షింస ననియె శివుడు: 

ఖై నను. గూడ దైన్యంబు నొంద, జేయ. 



వల్లె యని పల్కి శని యేగె నులసమున; 
లం oe 

ఈత డెట్టు బాధించునో చూత మనుచు 

దారుణాటవియం దొక్క_మాబుమూల 

మడువులో దాగె నభవుండు గడువుదా(క. 

అంత నీశుండు తనగిరి కరుగుదెంచి 

శనిని బిలిపించి, “ఓరి నీశపథ మేమి 

యయ్యె? న న్నేల పీడింస వైతి?” వనుచు 

నడుగ, పక్కున నవ్వుచు ననియె నతడు. 

_గోవిబుధు లెల్లరు సీవీంన విభవ మొప్ప 

"వెండికొండ'పె ఠీవి. గూర్చుండు సీవు 

అడవిలో నొక్క_మడు'గున నడఃగియుంట 

నాదుముపిమంబు గాక యిం శేధి గలదు? 



హ స్తమున నొక్క. తాటాకుపుస్తకయి 
దాల్చి చనుచుండె నొకకవితల్లజుండు; 
వాని. బొడంగని “యీవేళ వర్జ్య మెస్పు 1” 

డనుచు క్షత్రియుః డొక్కురు! డడిగె నతని, 

అనుడు, వెళ. గంది కవివర్యుః డనియె నిట్లు: 

“కవివరుల గుండె లల్లాడ కవిత చెన్న 

"పేరు గాంచిన అడిదము సూరకవిని, 

తిథులు చెప్పంగ నేను చెదికుడం గాను" 

భార మైనట్టి యొక"పెద్దభారతంబు 

మద గ్రంకము ఈ రాల్చి, వర్ణ పెనా 
చెప్పలే నని నుడువుట సిగ్గు గాదె?” 

అనుచు క్షత్రియుః డతని హాస్యంబు చేసె... 
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ఒకదినంబున క్ష(తియు( డుదయ వేళ 

ఖడ్గ మొక్కటి కరమున కరము మెజయ,. 

వడి హుటాహుటినడలతో నడచుచుండ, 

సూరకవి చూచి యాతని, జేర నరిగి. 

“ధ్టీయి నా కీవు శతురకర్మ చేయం గలవె ?” 

అనుచు (ప్రళ్నింప, క్షృతియుం డలుక గదుర 

“కనులు గానవ ? నీ కింత కావరందటి |! 

మూఢుండా ! నేను మంగలివాండ నంటర ?” 

అంచు గద్దింప, చాలు శాంతించు మయ్య 1 

ఇంత పొడవైన కత్తి నీచెంత నుండ 

జొర 1 తురకర్మ నైన చేయంగ లేవె ? 

అనుచు నెంచితి *” నని కవి యసహాసించె. 

39 



తన్ను కుక్కలు వెన్నంటి తలును తుమ, 

ఎట్టొ తప్పించుకొనివచ్చి తుట్టతుదకు 

జొచ్చె నొకయిల్లు నిట్టూర్పు పుచ్చికొనుచు. 

వొనీ నెటు లైన నవనానసలువ నెంచి 

దిందుగుః డోకండు దొరకె, గా సం దటంచు 
“బోవ 1 ఇది యేమి ? గాడిదనలెను బెదరి 
సరుగువాజితి' వని వోని పరిహాసీంచె. 

“శ్వానభయమున సరుగెత్తి వచ్చినాండ 

శ్నీఘముగ నింక మందలో, జేరుకొంటి, 
. కాన నిప్పుడు ధిర్యంబు కలిగ” నంచు 
బదులు, పలికెను కవి యంత బందుగునకు. 



చందోదయము 

అంబరం బను కమలాకరంబునందు 

క్రైరనంబుల కైవడి తార లలర, 

అందు విహరించు కొదనురాయంచ యనగ 

నిండు చందు(డు కన్నులపండు వయ్య. 

పొంచి తెరవెన్స దాగి దోబూచులాడు 

ముద్దు గులికెడు ససిపాపమొగము వోలె, 

కారుమబ్బులసందున' గాన నగుచు. 
ఇందుబింబము లోచనానంద మయ్యె, 

అంబరం బను నీలిస'ళ్లెంబునందు 

అక్షతలు వోలె నక్షతకాళి మెఅయ, 

తేజరిల్లైడు. కప్పరంపుదీప మనంగ. 

. సండుచంద్రుండు కన్నులపండు వయ్యె. . 



పొనవట్టము తూరుపుపర్వతఎదబు, 

దీపికొరాజి తౌరలు, ధూప మిరులు 

గా వెలుంగఃగ, సృటికలింగంచొ యన.గ్గ 
నిండుచందు'డు కన్నులపండు వయ్యె, 

_ చిమ్మచీకటికుప్పల చెత్తమీ ద 
బగుబగున మండెడి యని వోలె స | లే 

_ ఉదయరాగంపృకొంతుల నుజ్వలించి 

ఇందువింబము టోచనానంద మయ్యె, 

వెన్నెల యనంగ ర్మాతినా వెలయు తనదు 
పత్నులిరువుర మెచ్చుల: బడయః గోరి 

తెలుప నలుప్పలు గలమేన నలరె నన గ 
నిండు చంద్రుడు కన్నులసండు వయ్యె, . 

మెల్ల మెల్లన చిలుచేవ లెల్ల (మింగి 
: పెద్దచేన క్రమంబుగ పెరిగినట్లు, 
డ విన్ను కడలిని చుక్కలు నన్న గిల్ల 

అంతకంతకు చందురుం డగ్గలించె, 
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తార లను ము త్తియంబుల నేరి తీయ 

సమయనావికు' డొాకొశజలధియందు 

వెడలి చనుచున్న చక్కని పడవ యనంగ 

విదియ చందురుం డందమై వెలయుచుండె. 

నలువ మరునకు నభ మను సలకమీ(ద 

సుద్ద చేం బట్టి (వాసిన సున్న లనంగ 

తారకారాజి యొస్ప, “ఆి కార మనగ 

అర్హచం్యద్రుండు మీసిమిమై నలరుచుండె. 

సిలిగోశంబు రేకపైం దేలియాడ 

స కొదమజాబిలి ల్లి రాజీల్ల చదలయందు, 
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వెల్లయేనుంగుగున్న నా, విధివ మొప్ప 
గోపురంబును బోలిన మూపురంబు . 

గలిగి, నగరవీధుల వెంట: గదలియాడ్తి,. 

ఒకరిజోలికి: బోవక, ఒకరిచేత. 
నదళుప్పలను బిడక, యశేచ్చానురీతి. 

నిబ్బరంబుగ నజ్టాడి, యుబ్బు మెోలయ 

_ అంగడులను జొచ్చి, పురజను లాదరము; 

తనివి తీఖ:గ బెప్టెడి ధాన్యములను 7 
నోరినిండ, గ సిరికించీ య రగి౦చి, . WF 1 . 

 కూర్మిమై వారు గంగడోల్ గో,కుచుండ, 

_ మోర సారించి యొయ్యారముగను నిలిచి, 

. కనుల నరమోడ్చి సరవళంబునను జొక్కీ, 

.. "సెలవులను మూంగు నడవియీ, గలు కణంగి 

బెదరు నాటోతు గుజకలు వెట్టుచుండ్కె/. . 







“ఏల పొజిదు "సెలయేణ: ఇంత వడిగ? 

మండు వేసంగి వచ్చుచునుండె వేగ, 

కథకూర్చుకొనరా దె యీలోన కొంతజలము?"' 

అనుచు కాసార మేటితో ననియె నిట్లు. 

““బెల్లునే యిట్లు పలుకంగ చెలువ! నీకు? 

తనదు సొఖ్యము నాసించి మనుటకం'పె 
పరుల మేలునకై బావ బాగు కొదె?'' 

అనుచు సెలయేజు కొలనితో ననియె బదులు. 

లీష్కముగ నంత నరుదెంచె |గ్రిష్మబుతువు; 
చెజబువుజల మెల్ల నెండి నిశ్శేష మయ్యె, 
చెట్లుచేమలు శుష్కింబె, చేను అెండె, 

పులు(గు లన్నియు నటు నిటు తొల(గి చనియె, 



జ్ఞ లొడ్టుచు పొది నొ వాంశనీరు, 
కనుమనర్షము కురియింసే కుజము లెల్ల, 

మంగళంబుగ పొడి విహాంగతతులు, 

మెల్లగా చేచె చళ్లిని పిల్లగాలి, 

గ. ల . " 
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ఎచటి కేగెదు కీరవూ। 

బాలిక: ఎచట శేగెదు కీరమా? ఇందు రమ్ము 
ఏటి కొయనపడెదవే యెగిరి యెగిరి? 

పసి(డితీ(గల నల్లిన పంజరంబు 

(వేలంగట్టితి నల్లదే (వాల్లు మందు. 

దోరపండిన నునుపారు దొండపండ్లు 

పరువ మొందిన తీయని పనసతొనలు 

కృడువ బె కైద. నిచ్చలు కడుపునిండ 
ఆరగింపృము కీరమా! హాయి మీణ. 

చిలుక: మోద మందితి బాలరో నీదు దయకు; = 

డంబు మీణిన నీ పంజరంబుకం'పె 

మజట్టి_మాంకున నలరారు తొజ్జలోని 

నాదు వెచ్చని జిగిగూండె నాకు హితము. 

ఎ 2 



శజణపివెస్నెలలందలి తళతళలును 

మించు సునుమంచు వీందుల మిలమిలలును 

కన్య తమ్మెర లందలి గమగమలును 

విడిచి నీ యింట రోదగండ్లు బడంగ నేల? 

జాలిక: మండుసెండల మంముల సూండి మాడి 

వొనసోనల పలుమాటు నోని నాని 

మంచు బిందుల మాటికి మూలగ సూంగి 

కడింది సీతున వషపఉ పడి పదింది, 

గాసిబెంద(గ నేటిశే గండుచిలుక? 

 మంజాలంబగు నొ నిడిపంజరమున 

కొంతకొలము తలదాొంచిగోనంగ రాజి? 

ఇచ్చ కలబదేని ఏదప పోయిదప్ప గొని, 

చిలుక: మండుసేండలు, వాసయు, మంచు, సీతు 

మీకు మనుజుల 'శే కాని మారు గలవె? 

న్వచ్చతర మగు నిర్మ్యలవాయు పులను 

“స్వేచ్చమీబ విహారంబు చేయుచుందు. 

౪ 



నుంచుమలలందు నొకసొరి మలయుచుందు; 

జలదపంఠ్వుల నొరమాయి చోర ఖింతు; 

సాగరముమీ(ద నొకపరి సంచరింతు; 

పులుంగులకు మాకు బుతుఖేదములును గలవే? 

బాలిక: గిరుల, మబ్బుల, ఠడలిపె6 దిరుగునపుడు 

(తోవ తప్పి (థమింప వే తోడు లేక? 

చిన్ని చిలుకరొ: నీ రిట్టి సిలుగు లేల? 

చెలగి నాయింట నెపుడు వసింపరాచె? 

చిలుక: నోరు లేనట్టి ఫశు పకషివారములకు 

తోడుపడు సెవ్వం, డాభండెే (తోవ నూపు; 

కిరణముల జిమ్మీ, జి గిమబ్బుపొో రోల జించి 

లీల విహరింతు నిచ్చమై గాలి వోలె, 



నాలుగు; ఎచట నుంటీవి తమ్ముడా ఇందు రమ్ము! 

చదలనడుచరక్కిి. వెలుగొందె చందనూను | 

పండువెన్నెల అల్లెడ మెండుకొనియె; 

ఆడుకొందము తమ్ముడా! వేడు కల, 

అల చే! తే(టి జెర లల్లార్పికోనుచు 

కమ్మ తేనియ [గోలుచు జుమ్మటంచు 

పాడుచున్నది, దొనితో వేడు కలర 
తమ్ముడా! ఆడుకొందము రమ్ము వేగ. 

పొలములో నీవు నాటిన పూలచెట్లు 

విరివిగా. బూచి బటు వయి విజ్ఞవీ(గి 

గమ్ము గ మని తావృలం జీమ్ముచుండె; 

_తమ్ముండా: ఆడుకొందము రమ్ము వేగ, 
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గుజ్జుమామిడీ "సెలగొమ్ముకొనల [వాలి 

చివురుజొంపంపు గుబురులు చిదిమి మేసి 

కొదనుకోయిల కో యని కూయుచుండి; 

తమ్ము(డా! ఆడుకొందసు రమ్ము వేగ. 

నగము మేసిన పోంచలు జాజిపడంగ 

చెదరుకన్నుల మాటికి వెనుకం గనుచు 
ఫీతిచే లేడి పరుగులు వెట్టుచుండె; 

తమ్ము(డా! ఆడుకొందము రమ్ము వేగ. 

గ 

అనుదినమ్మును మనము వయ్యా? వెడలు” * 

నరనునిండను కలువలు విరియ(బొణి 

ళ్లు 

కనులపండువు "సేయుచు. గానవచ్చె; 

తమ్ముడా! అడుకొందము రమ్ము వేగ, 

* గోరువంఠకలు చిలుకలు మాలు పలుక 

"కలరు కాలును జాలిచే కర(గిపోవ 

ఎవని పిలుతువొ యెలుంగెత్తి యింత సేప్పు, 

వా(డు నీచెంత కెన్న(డు రాడు విడ! 
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మొన వెస్నెలనవ్వుల గుంకోధించు 

సోమః బోలిన నెమ్యోము గోమువాంథు 

నీను ముద్దులతమ్ముండు నిన్ను విడిచి 

. న్వర్గనుఖముల చూఖాడం జనియె కుట్ట ! 

న్వచ్చతరమయి మకరందసహిత మగుచు 
నుపచిరంబగు సుదుమారనుషుము వోలె, 

చిన్న దయ్యును తమ్ముని జీవితంబు 

ఖంధురామోదథరిత మై నన్నె 3వ్కె, 

బాలు (డు. భురములబెంత, అల "సెలయేజుపొంళ 

వాండ్లు నేనును జితగూడి యాడుచుందు, 

ఘళండు బేరుండ నొంటిమై నాదం జూల; 

పుఖు(గులను వీడి, పువ్వుగుత్తులను వీడీ, 
అకట: నను వీడి య౦గెనే అనుగుదమ్ముం 

డతడు రాకున్న నేనైన నతనిరడకు 

స్థీడువా(డను, బప్పుమా! ఎచటి శేగె? 



తల్లీ ; వాడు నీచెంత కెన్న(డు రాడు మరల, 

నీవు నాతని పొంతకు బోవ లేవు; 

పొపిమృత్ఫ్యువు మి మెడబాయ( జేసె, 

జొలి నీలీల వాపోవ నేల వత్స! 

బొలు(డుః అన్నదమ్ముల సెడంశాస నక్కటకట!। 

చెనటిమృత్యువ: నీ కేమి చేటు మూండె? 

అతడు లేకున్న నే నింక |బతుక( జాల 

నన్ను గొనిపొమ్ము నాతమ్ము( డున్నయెడకు. 



కొఖుమబ్బులు చద లెల్ల? గడలుకొ నియె 

చిమ్మనీ(క టి దిశలెల్లం గమ్ముకొనియె 
రివ రివ్వున పినుగాలి అుప్వ వదొడంగె 

ఎచటి కేగెదు బొలు(డా! యిల్లు వెడలి? 

కలయ మిన్నును మన్ను నేకంబు గొంగ 

బోరుబోరున. దోరంపుధోర లగర 

కుంభ నృష్టిగ వర్గంబు రురియుచుం'డె 

ఏల వెడలేదు బోలు! యిల్లు విడిచి? 

ఆకనంబున తూనీంగ లాడ బొచ్చె 
గుంపులుగం గూడి చీమలు (గ్రుడ్డు మోచె 

కొంగకదుపులు బారులై నింగి శెగసె 
(థ్రాచుపాములు పుట్టల దోగియుండే. 

ఇం 



మెడలు సారించి తొండలు మిన్ను చూచె 

దుమ్ము మైనిండ పిచ్చుకల్ జిమ్ముకొనియె 

బురదలో నూరపందులు పొరలియాడె 

దున్నపోతులు తిరుగాడె దుండగమున. 

ఓండుపిజు(దను వేజొండు పిండుగట్టి, 

నీడలను జేరి మేకలు నెమరువె'పై; 

కుజము కొనకొమ్మ డిగి రిందికొమ్మమీ (ద 

నిలిచి పులు(గులు కిలకిల యెలు(గు లిడియె, 

మేత సొలించి యావ లంబే యటంచు 

మరలి యింటికింజనుదెంచె మందగొనుచు; 

ఫపొదు(గుదూ(టులు వదలి (కేపులు తొలంగి 

మొదవుకదుపుల మాటున నొదింగియుండె, 

ఏటిదరి వారులై యున్న తొ టిచెట్టు 

కొసరి యొండోంటి డిక్కీలు కొట్టుచుండె; 

చింతకొమ్మల( గూరుుండి 'జెముడుకాకు 

లల్లనల్లన జక్కుల నొర్చుచుండె. 
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ఇలు కుసందుల వెంబడి మెలన నుండి 

వయు లోడుచు (పవహించె వాననీరు? 
a) a : 

తధిదరినుండీ అలరి పిల వాయు 
ae) భో Cac 

శేరిగంతులు వై చుచు పొటిసట్లు, 

నిండిపోయిన చెరుపృులనుండి పొంగి 

సొలములోనికి పొరలిన జలముతో 
కొట్టుకొనినచ్చు చేపల ఒటురొసంగ 

నంభమంబున మూంగిరి జనము లెల్ల, 

రయముగా6ం బొటు వోనగుట్టాల నెర 

మబ్బురౌతు లుడొయించి రుబ్బు మెరయు 

మెజప్పుకొరడాల రుళపించి త అటు చేసి; 

ఏల వెడలెదు బాలుడా! యిల్లు విడిచి? 

_పండు'వెదురుల సందులనుండి గొలి 

బుస్సుబున్సున వెడలుచు బుసలు కొ"పై, 

బొరియలోపల( జిక్కిన భుజగివోల; 

. ఎచటి శేగెదు బాలు(డా! యిల్లు వెడలి? 

ఏ 



వి చ్చ గాండు 
మూపు వె చినిగిన బొంత (వేలాడ, 

ఒకచేత జోలెయు, నొకచేత కోల. 

పుచ్చుక తిరుగాడె విచ్చగాం డొక(డు 

వాడవాడల వెంట పొడుచు నిట్లు; 

“అవనితలంబున ఆదిఖిళుకుని 

అపరావతార మై అవతరించితిని; 

పృథి విలో( గలయట్టి వృత్తుఖలోన 

విచ్చంపువృ త్తియె హెచైపన వృ తి; 

చెట్టునీడలె నొకు ప'ఖైమంచములు, 

చినుగు బట్టలె నొకు చీనాంబదములు, 

పుట్టగోచియె నాకు పట్టుపుట్టంబు. 

ఖతాన్నమే నాకు పిండివంటకము, 

. బూదిపూంతయె నారు పునుగు జవ్వాది, 

పూరికొంపయ నాకు భూరిసొధంబు;, 
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రాజ్య మెన్య్వరిదైన, రా ఇెవ్వరైన, 
నో కేమి లన్యంబు? నొ శేమి కొదునః 

రాజశాననములు, రాజ్యాంగవిధులు 

ఎన్ని మాణినయేని న స్నేమి "సేయు? 

కజుపు.వై కటపవులు రలుగుం గొ శేమి, 

పెట్టే యెవరైన ప షైడోగిరము? 

సంతత మీశ్వరస్యరణమే రాని 

ఇతర చింతలు నొకు సెవ్వియు లేవ, 

అన్యుల పదవుల నొసింప: బోవ 

పరులు నొ పదవికి వొంఛింప బోరు. 

లజాధికొరి యో ఖిశుధికార 

వికుధికారి తొ భేదంబు గన(డు, 

ఖికుకవృ త్తియే విశ్వేశ! నాకు 
జన్మ జన్మముల _బసొదింపు మయ్య! 

_ పొండిపంటలు గల్లి, భాగకంబు గల్లి 

ఎల్లవారలు నుఖియింతురు గాఠ। 
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విశ్వాసవుుగల కుక్క. 

ఏడి నా ముద్దుపొపాయి? ఏడి! ఏతి! 

నిమున మేనియు నొకచోట నిలువ(బోడు 

దుడుకు బుడు6(తడు, వాండెంత దుండగిండె! 

చూడవే దాది! ఎచట నున్నాండొ వాండు. 

తలిపలుకుల నాభించి దాది యేగి 

గదులు వాకిళ్ళు దొడ్డులు వెదకి వెదకి 

వాని నడిజాడ నెచ్చోట గాన లేక, 
మొగము వెలవెల వోవంగ మగుడి వచ్చె. 

గుండియలు జల్లు జల్లని కొట్టుకొనగ 

తల్లి వెడలెను వెదుకంగ దాదితోడ, 

మాయలు మూలల 'వెదకిరి వారు పూని; 

ఏడ వెదకిన కానంగరాండు బిడ్డ, 
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చిన(బడవ్స వాని నవ్వుల విశవికలును, 

తళుకు బంగరుముసన్యల గబగలలును, 

తప్పుటడుగుల చిటిపొటి చప్పుడులును; 

అక్కటా!: ఎందు సున్నాండొ యనుఃగువిడ్డః 

అంత తణాకున నెద్దియో స్వాంతఘందు 

జ ప్రి రొ, తల్లి పశువుల కాల తరిగి 

వ్  రవీ:' యని దిక్కులు మాయి సెల(గ 
పిలిచె "షెంప్పుడు కుక్కు సు తులను మీ. 

గొంతు బోంగురు వో నామె యెంత"సేప్ప 
షిలిచినను గొని, వైరి కాం బలుకదయ్యె; 

అకట! పెనుచేటు + వొటిల్లై ననుచు నొమె 
వొవికడ కేగె కొమ్మును బొదుకోనుచు, 

అంత(గాంచిరి వా రొక్కం యమృతంబు; 

వాలు డెగబాకుచుండె నా బోచిగట్టు, 
ఏడ్గచొక్కాయి నోటితో విగ్గం బట్టి. 
లావుమై టే రి (క్రిందికి లాగుచుం'డె , 



రెండుచేతులు బావిలో (వేలవెచి 

రొమ్ము గట్టున నానించి హుమ్మటంచు 
చిట్టిపదముల గిఐగిజ కొట్టుకొనుచు 

బావి నుఖుకంగ భాలుండు పట్టి పెనంగె. 

అలుకచే దన్ను వాలుండు బలముకొలంది 

నెంత తన్నిన, ఖైరవి కాంత మూన్ది, 

గటిగా( దాను పటినపటు విడక 
ఖు టు టు 

నూత( బడకుండ బాలుని నొక్కిప'పై, 

తలడంబున నది చూచి తలి యంత 
ట్. రా 

చెంగు మని యొక్కగంతున చెంత కుఖికి .౧; 
గొబ్బుగొబ్బున విడ్ణని _గుచ్చియె శ్రి 
అక్కునను జేర మక్కువ యగ్గలింప. 

సంతసంబున నంత గంళులిడుచు 

నేలం బొరలాడి భైరవి బొలు( గదిసి 

తోక యాడించి పదముల నాక సాగె; 

ఎట్టి తరితీపొ వాని కా బొ"ఫెమ్లీ(ద? 
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“అమ్మ! లై రవి కెంతటి యాగడంబె; 
భావిలో నున్న ముద్దుపాపాయితోచ 
ఆడుకొన(బోన, స న్నది యదిమిపట్టి 
చిన్ని మొకమాలుచొక్కాయి చించివై చె."' 

“చూడు మన్మురొ! ఇదీ యెంత చుప్పనాతి! 
ఇంత"సిప్పను నొతోడ పంతగించి 

ఏమి యెజు(గని లాగున నీవు రాగ 

నొకుచున్నది నను నంగనొచివోలె, 

“అమ్మ! నే నింక జెరితో నాడుకొనను 
గెంటి వై చెద నవళలళి కింటినుండి”' 

అనుచు దానిని చెవి పట్టి యవల? దోచి 
మూతి వె మూడు దెబ్బలు మోంచె నాడు, 

“అకట! కొట్టకు కొట్టకు మసుంగువిడ్డ | 
చిన్ని జై రిని; అది నీకు చేసిన ట్టి 

హితము మఖవంగ శర్య'మే యెన్నరై న నః. 
చిట్టిపాపవృ నీ కది యెట్టు. తెలియు?” 
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ఆంచు వచియించి, తోక యాడించుకొంచు 

(మోల నిలుచుండి మోమ'పై (వేలవైచి 

తేశిపొజ(గం దిలకించు బై రి బిలిచి 

మురిపమున తల్లి యొడి (జేర్చి ముద్దుగొనియె, 

Call 



మెరిధినందడుకంగుల మిసిమి మించు 
'వెలు(గు లీనుచు, నో రో చిన్ని వేగుచుక్క! 
ఒంటిగా నేల తిరిగెదు మింటిమీంద? 
నిలిచి నొ మాటలరు మాటుపలుకో పయ్యు, 

జక్కుటోకటిగ స్రీ త్రో కో డిదుర్కా బెల్లి 
ఓసరిల్లెను, తొలికోడి రూసై సదిగో। 
తూర్పుదిక్కున సంజలు తోలరి 569; 
చీల తిరిగెద వీ లీల వేల వోలె! 

కలువబెలికాడు చని 4 యొక్కాగడియ యడ /. 
అను(డు చనుదెంచు శణములో; ఇంతలోన 
ఏల నెంచితె అరాళ మెల్లి నోరట? 

నిలిచి నొ మాటలకు మాయలు పలురి వయ్య! 
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నొదు ముద్దులకొమరుండు నన్ను విడిచి 

ఏడు మానము అయ్యె, తా నెటకొ చనియె, 
నింతకొలము దనుక నొబంత రాడు; 

అతని విడనాడి నే నింక (అ్రతుక( గలనె? 

నిన్ను బోలిన వన్నెలు చిన్నె లొలుకు 

సోయగమువాండు, చక్కనిచుక్క యతండు; 
చుక్కగమిలోన తా నొక్క. చుర్క యగుచు 

ఉన్నవా డేము చూడుమా ఒక్కసోరి. 

ఉన్నచో “వేగ నాతనియొద్ద కీవు : 

చేరి, మెలంగ నడుగుమా చిన్నమాట: 

ఇప్పుడై నను మణియింక నెఫ్పు డైన 
ఇచ్చటికి వాండు [కమ్మణ వచ్చునేమొ? - 

ఇటకు వచ్చుట రతని కనిష్టమైన 

అటకు న నై్నష్నెగ రప్పించు మంచు ననుము; 
వాని కటు సేయ నలవి కా దేని, వాని 

పొంత కీ వైనం దోడ్కొనిపొమ్ము నన్ను, 
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ఇంక నొకమాట చెప్పెద-ఎల్లీ నీవు 

విన్నువీథిని విహారించువేళ, వాని 
వెంట గొనిరమ్ము, వాని శే నిన్నవింతు; 
నమ్ముఖమ్యున రొయజబారమ్ము లేల? 

చిత మది యేమియో కొని, చెప్ప(జాల 

నిన్ను చూచినతోస నా కన్నకొడుకు, 
గాంచినటు లుండు, కాన నా కన్లి యెల్ల 
తెరిసికొంటిని-ఇర పెక్కుపలుకు లేల? 

కడుస్పతీప్పుకోలందిని నుడివినాండ, 
నీ వెటుంగని ధర్మంబు తెందు నైన. 
గలవి? నీటను ముంచిదో, కరుణ నన్ను 

పొల మఘముంబెదవో? నీది భార మయ్య, 

తూర్పుదిక్కున నల్లదే తొంగిచూచు 
చుండె భొన్కరు(, డింక నీ వుంటి చేని 

కరంగిపో(గల వాతని కిరణములను 

మూసలో బడ్డ బంగారుపూన భంగి. 



చేల వేయ 

మొలకనంజలు తొభిదెన తెలకరించె 

నింగి నప్పుడె భానుండు తొంగిచూచె. 

మసక మసకని మబ్బులు మనల. జొచ్చె 

చిటపొ టంచును చిటిపొటి చినుకు రాలె, 

జాలెయును కోల బుజమున (వేలవైచి 

చల్టి చిక్కము “పెర కేల సవదరించి 

ఈడువాలురతో. గూడి వేడు కలర 

వెడలె రంగడు చేంపల వేంటలాడ, 

పడి హుటాహుటి నడలతో నడచి, యంత 

చెంత( గాంచిరి వా రొక్క చిన్నపడియ; 

“ఎంత చక్కని చెలువురా యిద్దిః:' యనుచు 

వలలు వైచిరి తోడనే వారలందు. 
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ముగ 'పెద్దచేంప 

నిక్కంముగ నొదు పలయందు చిక్కుకొనియె, 

ఎంత బరువుగ నున్నదో యిదిగో చూడు" 

మనుచు రంగడు నఖులతో ననియే పొంగి, 

లావురొల+దిని జూలెంబు దాగి రంళ 

ఒడ్డుమీ(దికి వారలు హు మ్మృటంచు; 

“జేయ కాదుర్ యిది దొడ చొంపఖాయి' 

అనుచు రంగని తోం బర్కె ననుంగునఖు,డు,. 

“చూడు మీసాకి స'పెద చోద మొప్ప 

గొప్ప చెంపల కుప్పలు తిప్పలుగను' 

అంచు రంగడు జూలెంబు ముంపి మరల, 

చిత మది యేమొ.ఒక చేప చిర్కదమయ్యు, 

వలను విసరుచు లాగుచు వార లంత 

మడు(గుచెంతను దిన మెల్ల గడపిపృచ్చి; 
రొక్కం సేనీయు వలయందు చిక్కదయె 

మేలు మే! లెంత గడునరి మీలొ కాని! 

ఆధి కో 



అల్ల నొ దారి( జనుచున్న ప ల్లైవాని( 

విలిచి రంగండు వానితో పలికె నిట్లు; 

“ఏది చూతము జాలరీ నీదు నేర్చు! 

పట్ట నేర్తువె చేవ లీ పతీయ యందు?” 

“చేప లుండినం గద నేర్పు చూప్పు కెల్ల ! 

నిన్న దా(కను బే దిందు నీటిబొట్టు; 

నిండె మాపటివానకు నీరు నేండు; 
ఇంతలోననె మచ్చెంబు లెట్లు వచ్చు?" 

అనుచు నవ్వుచు జాలరి చనియె; నంత 

జాలెయును కోల భుజమున (వేలవెచి 

చర్చి చిక్క-ము పెడకేల సంతరించి 

అరిగె రంగ(డు *'టింగురంగా' యనంగ, 

అపరదిక్కున థఛాన్కురు( డ తమిర్లై, 
అజావ్సీ భు 

తూర్పుదిక్కున చం దుండు తొంగిచూబె, 

మినుకు మిను కని తారలు మెంయుచుండె; 

ఇంటి శేతెంచె రంగండు హీతుల.: గూడి. 

అథి లీ 



చారుతరకీ ర్తి సోలమన్ చ్యరవర్తి 
వ్నికనుంబున ధారుణిచ క మెల్ల 

పొలనము చేయుచుండంగ, పచ్చె వాని 

సింహపీరిక చెంతకు “షీబ' రాణి, 

వాని మహనీయ నురుచిరవ ర్తనంబు, 
వాని యనుపను శేముషీ వై భవంబు, 
వాని రమణీయ మధురవార్పాటవంబు 
కాంచు వేడుకతో నేగుదెంచె రాణి, 

నిండుకొలువున జేనినన్నిధిని నిలిచి 
పువ్వుగుత్తుల గేల్తోయిం బూని రాణి; 
(పకృతి నుకుమూర సొందర్యభరిత మొకటి, 
రమ్య కృతిమ నవకళారచిత మొరటి... 



“ఏది సహజంవొ, యిం దేది కృతినుంబొ? 

నుడువుడీ యని ధరణీశు నడిగె రాణి; 

పువ్వుగుత్తులసంక కీలొమ్మ వోలె 

తేలి చూచుచు నృపు( డై యూరకుండె, 

సభ్యు లెల్లరు తల లూ(చి సంభమమున 

ముక్కు. పె (వేరి నిడికొని (గుక్కుమిక్కు 

"రనక యుండిరి; గ్రమ్మణ నడిగె రాణి 
యధిపుమహౌనంబు పొడంగని యాత్మ నలరి. 

“ఏది నహజంబొ, ఎయ్యది కృతిమంబొ? 

అరసి వేగమె దేవర యానతిండు; 

అభిలకాస్త్ర విశారదులై న పీకు 

ఎయింగరానట్టి మర్మముల్ ధరణిం గలవె?' 

_వీమియును మాఖు పలుకగ భూమివిభుండు 

దేనికో వేచియున్నట్లు దెనలు చూచె; 

వినబడియె నంత గద్దియవెనుక నున్న 

ద్వారమవతల [భమరరుంకారర వము, 

అరిటి 



చిణునగవు నె మొ్యొగము్యున బెంగశింవ 

'తలుపు తెబుల్ డని మెల్లగ పలికె టేండు; 

"పెదవి దొంయనొ లేదో భూవిఘని పలుకు 

పరుగువాణి రవాటమ్ము తెతిం భటుడు, 

జుమ్ము జుమ్మని చంచరిరమ్ము లెగిసి 
రఖనమున నొ నభామందిరసు్సు వొచ్చి 

జాణ యగు రొణివామహ స్రమున నున్న 

కుసుమమంజిరి చుట్టును ముస౦కొనియి, 

అదియె నిక్కపుపూగు శ్రి యనుచు టోప 

సొర్వఖోముండు మందహాసమ్ము చెసె; 
(పజల ముసిముసిసగవులు గుజిగుజిలును 

ఒక్కం పెట్టున కొలు వెల్ల పిర్కాటిల్లై, 

_ అచ్చెపవు అిచ్చపొటును పిచ్చులింప 

శిరము ముందుకు వంచి యా షీబరాణి 

పుడమియేలిక్యమోలను మోరొటిల్లి 

చేయినోళుల వినుతింబె విభుని పజ్ఞ, 

నిట 



నాదు మేన కుడిచేయి 

కష్టములు "హెచ్చి, “పేదరికంబు వచ్చె; 

ఇట్టితతి నాదు స్నేహితు లెవ్వరై న 
ఆదరంబున ధన మిచ్చి యా(దుకొనరె; 

అనుచు వెదకితి వారికై యాన మీటి, 

అకట: నొ య్ల 

ఒక్క రొకరుగ హితు లెల్ల నోనరిలిరి, 

మారోగంబులు వెట్టిరి మార్కినఖులు, 

"పెదవి వింయిచుచు బంధువుల్ విడిచి చనిరి. 

వాస లన్నియు వ్యర్థ మయ్యె = 

ఎన్న & నన్లు కష్ట మాసన్న మైన 

ఉనురు లైన నొసంగి న న్నుద్దరింత్సు 

మనుచు సీరంబులాడిన యట్టివార 

లొక్కరును నాకు తోడ్పడ నొల్లరై ర. 

అబీ 



శేప్పు నూ పని జరుపుచు లిప్పు నొకయ, 

అన్న! ఇటు సియు మటు సేయు మను నోొకం! 

ఉను రని 'వేడినిట్టూర్పు నూర్పు నొరు, 

రాని తోడ్చడువా( చెందు కానరాడు, 

(తిమ్మురిల్లుచు నిల్లిల్లు సొమ్మసిల్లి, 

ఇట్లు తలఫోసికొంటి నా హృదయమందు; 

“పరులసాయ మ'పే&ీంచి టతుటు టడల 

ఎండమాప్పల జల మాన నెంచిసట్లు, 

వలదు, నొ శేల యింకను వోరివోలి? 

కలడు నా కొక్క. కూరిమి బలిమిరాండు, 

అండ నెప్పుడు బాోయకగ యుండువాడు; 

ఆ | శయించెద వానిన యనపరతము, 

కుడువ, రట్టంగ, వన్తువుల్ ముడిచిపట్ట, 
చదువ, _వాయంఃగ, కార్యముల్ చక్కంంబెట్ట 

సంతతంబును తో డయి సోంకు చుండు 

నాదు మేలైన కుడిచెయ్య నారు దిక్కు.” 

శం 



అనుచు మాననమున నిశృయంబు చేసి 

నమ్మికొనియుంటి వానినె నాటినుండి; 

అధికదయతోడ నన్ను వా. డాదరించి 

నూతనో త్సాహ ధై ర్యముల్ నూలుకోలిపి, 

బుజగించి, భయం జెల నుజగించి, 
ఖు ష్ షు 

దుఃఖ మెడంవొపి. కషంబు తొల(గ వోపి 

కుడువ కూడును కొటంగ గుడ్ నిచ్చి, 
ఖు (థి క 

తనివి తీరంగ ధన మిచ్చి మనిచె నన్ను. 

మున్ను నను జూని మూతులు ముడిచికొనుచు 

చనిన మి[తులు మందహానమున నేండు 
చనవుమై వచ్చి యిందుండు చందు. డంచు 

స్టో తములు చేయసాగిరి చుట్టు మూగి. 

అంత నే నిట్లు తల(చితి స్వాంతమందు; 

“ని న్నొనంగిన దేవుని, నిన్నుదక్కు 

అన్యు లెవ్వరి నింక నే న్నాశయింప 

దక్షిణకరంబ! నీ కిదే దండ మయ్య!” 

తం 



అండం 

దేని వెలు గన్ని పిలుతురో, చేసు నిరత 

మనుఖవింపంగరాని పదార్థ సుదొ, 

ఏమి లాభంబు కలుగునో దృ ష్టివలన, 

పలు కుమీ నఖ: ఈ 
ఖ్ 

యంధచ జొధకునకు, 

చేయిరాంతుల భానుండు వెలుంగు ననుచు. 

అభిలజనులును చెప్పుదు, రతండు వేడీ 

యనుచు శే నెలు(గుదు. గాని, యాత డెట్లు 

చేయి పగలును గొవించునో యెజు;ంగ. 

పగలు రే యని వింతగా బలుకుచుం దు, 

పగలు రేయియు నా కొకపగిదిం దోచు; 

ఏను మేల్కొనియున్నప్పు డెల్ల పగలు, 

_ వను నిద్రించి యున్నప్పు జెల్ల రేయి. 

కలీ 



ఎన్నరానట్టి దురవస్థ యెదియొ నాకు 

కలై నని మీరు ననుగూర్చి మూల్ల( నేల? 

ఇట్టి దని నేను మదిని నూహింపరాని 

కష్ట మవలీల సహియింపం గలను సుమ్మి.. 

దుర్లభం బగుదొని శై దుఃఖ మొంది 

చెజతు రేటికి మీరు నా చిత్తకాంతి? 

మీకు (మొ 'క్యాద నాతోలి రాకు శయ్య 

(గ్రుడ్డి నయ్యును దేవుని విజ్ణం గాన? 

కోరి నాకయి దై వంబు కూర్చినట్టి 

దెట్టిదెన వరంబుగా నెంచికొందు; 

కనులు గల్లియు _గుడ్డియె మనుటక ౦కు 

గుడి యయ్ము వివేకంబు గొనుట మేలు, 

వింతవింత పదార్థముల గొంతు నుంచు 

చెప్పుచుందురు జను లెల్ల చిత్రముగను; 
చూతురే కాని వానిని సూూలదృషి, 

ర లు 

నూత్యుద్భృష్టిని నావలె చూడ(గలరె? 

చికి 



“కనులు కలిగిన మానవ లనుదినంబు 
నజుపు దుష్క్కృతముల నేను నలువకుండ 
వుట్టుగుడ్డిగ నను |బహ్మ వుట్టంజేసె” 
ననుచు పోడుచునుందు నే ననవరతము, 

a౪ 



చెవిటి భాగవతము 

కుంటిమే(కపిల్ల వెంట గొంపోపుచు 

చెవిటిగొళ్ల ( డక (డు చెణువుగట్టు 

కడకు నేగి, యచట గట్టుపై. గూర్చున్న 

పల్లెవాని. గాంచి పలికె నిట్లు: 

“దప్పి గొంటి, జలము (తాగి వచ్చెద నిషె, 

అరయుచుండు మయ్య యంతదనుక 
మేంశపిల్ల దీని నీకడ నుంచెద- 

ఇట్టు నట్టు పరుగులె త్తకుండ.”' 

అనుచు గొల్లవాండు తశనతోడ( బలుకంగ, 

వళ్లెవాడు తాను బధిరు( డగుట 

వాని మాట లించుకేనియు.( దెలియక 

నరియె యంచు నప శరము నూ(పెం 

తగ 



అంత మేంరసిల నతనిసంగట నిల్చి 

జలము తాన గొల్ల కొలంంయందు. 

జొచ్చి, మగుడ వచ్చి చూవెదీసింతలో 

సరుగువెమై నెటకొ మజంపిల్ల. 

“పది మే(కపిల్ల? ఎందు దొంచిత!' పంచు 

గొల్లం డడుగ, సనియె పళ్లైవాండు 
““సుజరకొలు నేను విటి గే బత నంచు Fr 

పల్యు ? నెట్టు నీరు నొబ్కా వచ్చె? + 

ఒకరు చెప్పు పూట లొపరికి. చెలియన 

తీట్టుకొనుచు పారు తుభ్రతుద కు 

కొట్టులాటకు దీగ, కొంతే HOw గంత 

వారి 'శెదురువడియి పోయిం డోరండు. 

_ ఆఅభిమీ(ద నొతః డలిగి జంచము (చెంచి 

యిల్లు విడిచి యెటకొ యేగుచుండె; 
అతనిచెంతం జేర నరిగి యా యిరువృరు 

పోరు దీర్చ వాని గోరికొనిరి.. 



“కొలనిలోని నీరు [గోలంగ నేగితి 

వీనిబెంత మేకపిల్ల నునిచి, 

మగుడి వచ్చినంత మటుమాయ మొనరించె; 
చూడు మెంత మోసగా(డో వీడు.” 

“కొలనిచెంత._ నేను కూర్చుండ, నీతండు .. 

కుంటిమే(క నొరటి వెంటంటదెచ్చె;. 

మజణకకాలు నేను విలయుగంగొట్టితి నంట 

జొర! ఎంత మాయదారి వీండు:” 

అనుచు నిరువు రిట్లు తనతోడ మజ చెట్టి, "| 

(బొాహ్మణుండు తాను బథిరు. డగుట, 

' తెలియలేక వారి పలుకుల నించుక 

బదులు పలికె నిట్లు వారిలోడ 

“ఏల మీర లిట్లు గోల'పె ప్రైద రయ? 

బ్రహ్మ వచ్చి పట్టు ప ఫైనేని,. 

కొప్పరంబు సయ నొ 'పౌడుముండతో. 

ఒజడలిలోన. బాణ మున్నదాం.” 

న 



వ్యివ్సుం డోక్కుండు లేమిచే వెతలంబడుచు 
తన శుటుంబము పోషించుకొనఃగ లేక 

ధనము నొర్జీించ మాననంబున దలంచి 

అలనిధిని దోటి దూర చేశముల కేక, 

కొంతకాలము గడచినయంత, నతడు 

ధనము గడీయించి తనప్పరంబునకు వచ్చె; 

పొరు లెల్లరు నత్యంత గోరపమున 
వొని( దోడ్కొంని వచ్చిరి స్వగృహమునకు, 

భర్త రాకకు ముదమంది వానిభొర్య 
శమ్మనెయ్యియు, కూరలు, గబ్టిపిరు(గు, 
పిండివంటలు వడ్డించి పీశితోడ 
తనివి దీజంగ పలికి భోజనము వెప, 

ఫి 



ఆతం డవి యెల్ల కడుపార నార గించి 

ఇట్లు పచియించె, “సాధ్వి! శీ నింటనుండి 

అరుగునప్పుడు చిల్లిగ వై వైన లేదు, 

ఇన్ని కూరలు భత్యుంబు లెట్లు వచ్చె? 

ఇందు తక్కిన వన్నిటి 'కేమిగాని- 
ఇట్టి పెరుగును చవిచూచి యెన్న' 'డెటు(గ, 

ఎట్టు లఖియింబె నీ కిట్టి గట్టి "పెరుగు? 

డేదెపెయ్యయు మనయింట లేదు గాదె!'' 

అనుడు, నవ్వుచు నా యింతి యనియె నిట్లు; 

“గట్టి పెరు. గన్న మీ శంతొ కొంచ యంచు 

కొంటి నొక గేదె మన పొరుగింట నున్న 

కంనలికి గుల్ల గృుట తాకట్టు వెట్టి.'' 

ఎచట కొంటివి? మనయింటి కెదుటనున్న 

యటి కంసొలివెంతనా? అమ్మబెల్ల! 
ఖు | య 

నిక్కమగు గేదె కా దది లక్కగేదె 

సుమ్ము, కంసారి యకట? మోసమ్ముచేసె.” 

Can 



అనుచు నాతంధు నచియింప, నగియె నింత; 

“నీదు నచనంబు చోదంబు గాచె నాథ; 

లక్క గేదెలు కలుగును యేక పాడే నః 

ఎవ్వ శేనియు విన్నచో నవ్వ రొక్కొ?'' 

“సవ్య శెన్నివిధంబుల నివ్వు నిమ్ము; 
నిక్క మగు గేదె కా దది లర్కుగేవ 
అంచు ముమ్మాటిరిసి పచియించుచుంటి"' 

అనుచు గట్టిగ సతిత్చ ననియె నతణయ, 

“గడ్డి మేయుచునున్నది' "నక్త మేయి' 
“పొల నిచ్చుచు నున్నది' “పాల నిచ్చు' 
పీడ వేయుచునున్న ది' “పేడ చేయు” 
“దూడ లీనుచున్నది' “చూడ లీను.' 

ఆలునుగలకు నీరీతి చబోల"సేప్ప 
_జరగె వాదము; నతిమాట సరకుగొనర. 

.. తోను పట్టిన మాటయే తథ్య ననుచు. 
_ “పెనంగులాడి “నసేమిరో యనుచు భర్త, 

ఆధ 



అంత నీరీతి భరతో ననియె భార్య: 

“వాద మేటికి?' అది లక్కగేదె యనుచు 

మీరు దృఢముగ మదిని నమ్మితిర యేని 
బుజువు చేయుడు హేతు వేదేని చెప్పి ”” 

“అట్టు లైన వచించెద నశిప! వినుము, 

మున్ను నే నీ పురంబున నున్నయపుడు 

కుండలంబుల6 జేయించుకొన. దలంచి 

మూడు బంగారురొనులం గూడంబెట్ట్. 

ఎదుట నున్నట్టి బత్తునియింటి శేగి, 
“కంసలీః నీదు నే ర్పెల్టం గౌనిపింప 

గట్టి రుండలముల జత రట్టపలయ' 

అనుచు. బలికిఖి, నీరీతి ననియె నతండు: 

“ఇరుగుపొరుగున నుంటిమి యిన్ని నొళ్లు 

లాంతివాండనె పలుక నీరీతి?' ననుచు 

మంచిమాటల నన్ను నమ్మంగం. బలికి 

ఫీషుముగ కుండలంబులు చేసి యిచ్చె. 

90౧ 



శూన్యం చూచినీ, సరిడి ముం తూస్ముం మూగ 

గటు సెట్టిల్, మేలిమగిటు పణ; 

నోటే మరసిఖి, చక్కాునినోణి మమరె; 

సంతసీందితీ పనీజీగిసంచనమను, 

కొంతకాలము గడచినయంత, నప్పుడు 

పెద్దకోనుటియింటను "పెండ్లి యొరోటీ 

జరుగ, నంధొపసంబుని రిరిగిముధటీ; 

(తోపులాడీరి డొడ్డిలో బాపనయలు, 

చెవులు పట్టుక నను లాగె "సెట్టికొ సుకు 

లేను! ఆతని పోతర మేమి చెప్పం 
వెంటనే కుండలంబులు పళుకు మనుచు 

లొట్టవడి యీవలికి వచ్చె లోనిలక్క, 

ఇెవృలు చేతుల దడవ్వచు నివలం బడితి 

_మనమునం దిట్లు తలసోని కొనుచు నంత ; 

“నూయురే! బత్తు( డెంతటి మాయ బీసె 

ముంచిమాటల నన్ను నమ్మంగ+ బి5?" 

vw 



అక్కపోంగులు చేయంగలట్టివాని 

కొక్క. లెక్కయొ చేయంగ లక్క-గేదె? 

కొన చెప్పుచునుంటి నో కాంత: వినుము 

గేదె కా దిది మణి లక్క గేదె కాని.” 

౪౩ 



జీవహింస 

వరము వెలుపల న్ నొక సకోవరముపోంత 

. వాన మొనరించె మార్హాలపల్లఘండు; 

- ఒక్కదినమున నచటికి నక్క యొకటి 

- దారి వెంబడి తిరుగుచు శారసిల్లె, 

ం “స్వాగతము నీకు జంబుకస్వామి:' యనంగ, 

" “సీమమే నీకు మార్జాల 'శేష్టః' యనుచు 

- కుశల(ప్రశ్నంబు గావించుకొనుచు, వారు. 

_ నరననల్లాప మాడిరి. చాలసేపు, 

oe “ధారుణి నహింసకంపె సద్ధర్మ మొండు. | 

 కలుగణో దని వాదించి. పలికె పిల్లి; 

| “భూతదయకంకొ మించిన పుణ్యకార్య 

మవని లే” దని గొంతెత్తి యజచె. చె నక్క. 



అనుచు వారు [పనంగించుకొనుచునుండ, 

పొదలమాటున తో డేలు పొందియుండి, 
గటిక మేయుచు నచ్చట తిరుగుచున్న 
గొజైపెం బడి గొబ్బున గొంతు నులిమె, 

పిల్లి నివ్వెరపడె, నక్క తెలవోయె? 
యి 

oe) 
'ఇట్టి ఘాతుర మృగము చే చెందు దూడ 

ననుచు వచియింబి మారాల; “మరత! యిట 

' హత్య కనులార బాడలే' సనియె నర్క.. 

“జీవి జీవిని బట్టి భతించుకం'కొ 

ఆఅకలందుల( దినరావ*ి అనియె పిల్లి; 

“'మాంనభతణమును జేసి మసుటకం'యె 
అనువు దొర(గుట మేల్ల్తాచె?” అనియె నక్క, 

అటు శ్రీరంగనీతుల నాడుకొనుచు 
రా 

అ విడాల సృగాలము లరుగుచుండ, 

కొంతదవ్వున నొక పూరిగుడిసెపొంత 

గింజ లేరుక తీనుచుండె పుం జొకండు. 

౪౫ 



దొనీ( గనీనంతనే నక్క. శసుక మదను 
_ ఐట్టంజాలక, నీశులం గట్టిపెట్టి, 

చంగు మని యొక్క. "పెట్టున చౌకళించి 

పుంజు పెంబడి దొనిని నంజుకొనియె, 

ఎలుక యొక్కటి యాచెంత కలుంగునుండి 

వెలుపలికి వచ్చి 'మెల్లన వెడలుచుండె; 

దాని గనినంత నోరూర, తోనె పిల్లి 
_ ఒక్యాగంతున దానిపై కుటికి చంషె. 

బల్లి యొక్కంటి యీ దృశ్య మెల్ల గాంచి 

. “ఇస్సి! జగ మెల్ల పాపభూయిష్ట” మంచు 

గుటుకు మని యొక్క దోమను గుటక వైచి 
రివ్వునం. జనె “హా; +; శ్రీహరీ: యటంచు. 



కవి*ధనికు(డు 

కలయ డొకానోక స్పరమున ఠవివరుండు; 

ఆత డొక భాగ్యవంతుని న్నాశయించి 

చీటిమాటికి నాతండు చేయునట్టి 

పనుల నెల్ల “ఎళొబ లీ” యనుచు పొగడు. 

కులటలను జేరి ధనికుండు కూడిమాడ, 

భోగి యని వాని కవిరాజు పొగడఢుచుండు; 

దుండగీం[డకు విత్తమాతం డొసంగ, 

త్యాగి యని కవి వాని నం స్తన మొనర్చు. 

'పెల్లుగొ. (దొవి ధనికుండు (పేలెనేని, 

జ్ఞాని యని వాని కొండాడు క వివరుండు; 

'కెపుచే వాడు మ కెక్కి కనులు మూయ, 

ధ్యాని యని కవి వాని సం నవ మొనర్చు. 

౪౩ 



ధనికు. డొక్కదినంబున తానమాడ 

_వెలువునకు( బోవ, వానితో నరిగి యతడు 

కొలనిలో దిగి స్నానంబు సలుప్పుచుండ, 

_గట్టువైం దాను కూర్చుండె కవిపరుండు. 

మోము ముంచిన, దేహంబు తోముకొన్న, 

పుక్కిట నతండు నీరంబు పుక్కిలించి 

యుమ్మివై చిన, చందిన, తుమ్మిన, రవి 
“బళిరః సేవాషు! ఖేః' షని పలుకుచుండి, 

కాలవశమున ధనికుని కొలు జూటీ 

దిగ్గు రని వాండు. నీటిలో మొగ్గ వవ, 

ఈతలో నది. యొక వింతరీజి యగుట 

'బశిరః నీదు ఏ నే" | రని క కవి (వ్రస్తుతించి, 

ఈత నేర్వనివాం డౌట, లోతునీళ్ళం 
బడి పెనంగుచు, తబ్బిబ్బువడుచు, కాళ్లు . 

శాజుమాజుగ విలవిల 'దన్నికొనుచు, | 

అంత 5 ధనికుండు. కొట్టుమి ట్రాడుచుండె, ! : ॥ 



నం్యభమంబున ధనికుండు సలుపుచున్న 

వేంతలను నీంతలోని విశేషములుగ 

చిత్తమున నెంచి కవికులస త్రముండు 

“ఎళిబలీ! నీదు ఈూ'” ర్పని (పన్తుతించె, 

సొక్కి. సోలుచు నుక్కిరి విక్కి రగుచు 

సారె కాత(డు కడుపుబ్బ నీరు (చొవి 

నాలుక వెలారి కన్నుల చేల'వై చి 

_మునింగి తేలుచు కొట్టుకపోవుచుండె. 

నీట దేలుట యీంతలో నిపుణులైన 

జనులు గావించు నొక విశేషంజె గాన, 

సొంపుగా వాని నేర్పు వర్ణింప గోరి 
“బళిరః నీదు తీ ర్పని కవి _పస్తుతించె. 

ధనికు. డంత బుడుంగున మునుక వైచి 

తేలకుండెను నీటిపై వొల"సేప్పు; 

అది జల స్పంభవిద్యగా మది6 దలంచి 

“అవుర! ఏమి నీ యో' ర్చని కవి నుతించె, 

జరా 



తనదు మితుండు నీటిలో మునింగి యెంత 

తడవునకు తేలకుంటకు తల్లడిల్లి, 
“కటకటా! ఎంత గజయీ(తకాండు చచ్చె. 

 గదరః' యని బిట్టు దురపిల్లై కవినరుండు, 

_ కొంతకాలము జరిగినయంత, నత(డు 

తనదు మితుని నద్దుణగణము గూర్చి, 
= ఈంతలో వాని మహితవిఖ్యాతి గూర్చి 
రమ్యముగ వ్రానె స్మారక గ్రంథ మొకటి, 

ల్ నరన మగు వాని కవనచాతురికి మెచ్చి 
' భాగ్యవంతుని తనయుండు ప్రమద మంది 
__ “నరనకవితాధురీణ” యన్ ఏరుద మొనంగి 
_ఈవివరేణ్యుని మిక్కిలి గౌరవించే. 



గాలి పడగ 

పడగ, తోశయు, నొక్కింత వాయుబలము 

నమరినంతన, పెనుబాము నై తి నంచు 

ఇనుని (మింగ(గ నింగివై 'కెగసె దొరః। 

కాలి కూలవె మసి యోచు గాలిపడగ? 

గగనమున పక్షికై వడి నెగిరెద వని 
ధారుణీస్థలి నిన్ను పతంగ మనుచు 
పిలిచినంత, పతంగుని పిలుకుమార్ప 
మింటి కెగసెద, వెంతటి మిడిసిపొటొ? 

"పెంట( బొరలాడు గోచుల నంటంగట్టి 

తోక యొకటి తగిలింప, (తుశ్రిపడుచు 

అల్ల హనుమంతుతో సాటి నైతి ననుచు 

గంతు లిడియెదవే భానుమంతు (మింగ. 

_ ౫౦ 



దారుణోజ్వలకిరణుండు తపను: డే, 

.. ఉలిహిరపంటి నెమ్మేన నల్టల౮ాడు 
mM aE) 

నటి నీ వేడ? అక్కటా! ముటినంత 
టి | ట 
ఎగ్గు మని కాలి కూలవె బుగ్గి యగుచు? 

 న్యూత మొక్కుటి మెడయందు సూటిపడిన 
_ “యంతమాాన్న,. ద్విజరాజు నై శి నంచు 
- చెంగుచెంగున గుప్పించి నింగి కెగసి 
చంద్రు జెన కెద వెంతటి సొహనంబొ? 

: విల్లు నాచెంతం గల దని విజ్ఞవీంగి 

| రాజు శెవ్వరు నా కీడు రా 'రటంచు 
/ నౌక మెగసెదు రాజుతో డీకొనంగ - 

: కొండతోడ హొపేలు డీకొన్నయల్లు. 

'వీకగుడ్లలు, చింపిరికాకి తములు, — 
పుడకలును. గల్లి, ' అతుకుల బొంత మైన 

'గాలిఫటమవు సీ నీ చేడ, కాంచి చూడ 
_ వహజలావణ్యర్గాి ఇ యౌ చంద్రు శేథ.. 



గాలి యడరిన నెగురుచు, గారి యడంగ 

డింకికొట్లుచు పడి. బల్ల టీలు వెచి 

తోక (తెంచుక నేల'పె డొరరియాడు 

గాలిపడగరొః నీ కింత కావరంబ?ః 

ఫి. . 



యోధు(డా | 

మాతః యోధు(డా! చెప్పు మెందుండి నీదురాక? 
_ఎన్నండో నిన్ను దిలకించియున్న యట్లు 

. జ్ఞైప్లి యున్నది, వచియింప( జాల నెట్లొ- 

_ చోడు లందరు-ఇందజణజోలి యేల?- 

నాదు కూరిమిశనయుండు మాధవుండు 
" సేమముగ నున్నవా( డేమొ చెప్పుముయ్య! 

 దిక్కుమాలినయట్లి యీ దీనురాలి 
- దీవనలు ఏ నిన్ను సొంకును తెలుపు మయ్య! 

. జోడు: జననిరో! నీదు మేలి దీవనలచేత 
- నుఖముగా నున్నవారలు చోడు లెల్ల; 

. నీదు కూరిమి తనయుండు మాధవుండు 
“నీకు ఐంపినయట్టి నందేశ మిదిగొ 

_ తెలపుచుంటిని, 'ఆకీర్వదింపు మమ్మ, | 



మాత: ఏమి యంటివి? చెప్పునూ -ఏమి యంటి? 

నాదు నందనుడే!-నొదు నందనుండె!- 

నాదు చిన్నారి పొన్నారి నందనుండె!- 

నాకు నందేశ మంసపెనా? నాళ-నాశెః 

ఏమి యం'పెను? సందేశ మేమి యం'పె? 
ఆత( డాడినయట్టి _సత్యతరమును | 

కఢడను యొక్కింత వడకుండ నుడువు మయ్య? 

యోధు(డా: నీవు నమ్మెదో లేదొ కాని. 

అతడే నాదు జీవన మత(డె పాణ, 

మాత(డే నాదు చేయూత, అతడె ప్రొపు; 

చెప్పు మేటికి తడసెదు; చెప్పు మయ్య! 

“పిదప సంగతు లన్ని చెప్పుదువు కాని. ౯%. 

ముందుగా. జెప్పు మొకమాట, నందనుండు 

చెక్కుచెదరక యున్నాండె సేమముగను? 

బోదు: పెక్కుమాట లి6కేల? నే నొక్కమాట 

చెప్పుచుంటిని విన వమ్మ శీఘముగను। 

జననిరో! నీదుతనయుండు నమరమందు 

శ|తు బలముల నెల్లను జక్కడంచి 

2౫4 



వచ్చుచున్నాడు తలపువ్వు వాడకుండ '' 
నీదు చరణరాజీవనన్నిధికి వేగ, 

_ మాత; చల్లంగా వేయియేండ్లు వర్ధిల్లు మయ్య! 
ఆ  ర్రరశ్షక: చః శుభవా క "నినంగ 

నిలిపితి వె జీవనంబుల నేంటిదాత? 

వీరు(డా! నీదు ఏ వులు 2 విన నక యుండ, 

తనదు ముదునలి తల్లికి అసు(గువిడ్ల 

" నమ సందేశ మం'పెనో (పేమ: మ్, 
| విందు చెప్పుము వీనుల విందు గాంగ, 

పగతురకుం జిక్కి. నునరాజు: పట్టున డగ, 

"సైన్యములు పటాపంచలై బైన్యవృ త్తి 
- పరుగువాజుచునుండ, నీ వరనుతుండు 
| . మెప్పు 'మెజసినచందొన నురవడించి, 
ఎ సోప్పాజివోయెద 7 శేటికో పందలార। 
౧. డోర్చలంబున రిపులతో దుర మొనర్చి 

చం టొండెను, + వారిచేం జచ్చుటొండె 



చేయ నగు. గాని, యీరీతి చేవ దజిగి 

పొజశిపోవుట మీ కది పొరుషంబె? 

నిక్కముగ మీర లాం(ధులై నెగడి రేని, 

చోడవీరుల కీర్తులు వాడకుండ 

ఆహవంబున రిపులతో మోహరించి 

మించి పోరుండు, జయలకి మిము వరించు" 

అంచు జెదరిన చోడ 'సెన్యంబులకును 

నూతనోత్సాహశ కిని నూలుకొలిపి 

మరల నాజికి వారి నెల్లర మరల్చి 

ఒక్కా పెట్టున రిపుల పె నుజికి తటిమి 

చించి చెండాడి శా తవసేన లెల్ల, 

వనుమతీశుని విడిపించి వై భవమున. 

తల్లి! నీ నుతు సాహన థై రకములకు 

అంత మన నృప. డెంతయు స్వాంతమందు 

పొంగి, యాతని గుచ్చి కవుంగిలించి 

కంఠహారంబు ఖడ్గంబు రాన్మ నొనంగి 

వాని. దనసేనలకు దళవాయి చేసె. 

జనము లెల్లరు జయజయధ్వను లెనంగ 

వినుతి చేసిరి నీ సుతు విమలకీ ర్తి, 

అంగనలు పొడి రంతట మంగళములు. 

శర 



మాత: చాలు చాలును, నిలు మింక తాళు మయ్య! 

ఇంక వినం జూల( తక్కిన చెప్పు డైన 

చెప్పెదవు కొని.ముందుగా నిప్పు డొఠటి 

_ అడుగుచుంటిని, తప్పక నుడువు మయ్య! 
కన్న తనయుని. గని చిరకాల మయ్యె 

. ల్స్ ఇప్పు డేరితి నున్నాండొ యెలు(గంజాల 

నయ్య! వర్షించి చెప్పుమా యతని రూప 
మెట్టు బండెనా, కన్నుల? గట్టినట్లు, 

జోదు: మాతరో! వానిరూపంబు మాజిపోయె.. 
ee (వేలు గడ్డము మీసము పెంచి నేండు. 

పెద్దవా. డయ్యె: వాండు నీయొద్ద కిప్పుడు 
వచ్చి నిలిచిన పోల్ప నీ వశము కాదు; 
ఇంత యేటికి? నీ సుతు, డిటకు వచ్చు 
తరుణ మయ్యెను, శన్నులకణవు దీ. 
గాంచు భాగ్యము నీకిదే కలుగు నమ్మః 

ఏల నీ కింక త యర మింతలోనె! 

మాత్ర; వచ్చుచున్నా(ఢ? చెప్పుమా నిశ్చయముగ; 
ఎపుడు వచ్చును? ఏమంటి? వివుడె యనియ? 

౫౮ " 



కన్నులార(గ( దన కూర్మి కన్నసుతుని 

గాంచు ముచ్చట యింతలో. గలుగు నొక్కొ 

పనికిమాలిన పరమనిర్భాగ్యురాలి? 

కఠకఠట? నిక్కంబుగొా( దెల్పు మయ్య నాకు. 

జోదుః తల్లిరో! ఇంక నీఠత వొంచ నేల? 
నీదు కూరిమితనయుండు మాధవుండు 

అప్పుడే వచ్చి చాలసే పయ్యె నమ్మ! 

ఇంత తడవును వాండు నీచెంత నుండె, 

ఈవు పోల్చంగ లేకుంటి వింతె కాని. 

నూత; యోధుండాః నీవు నా ముద్దు మాధవు(డవెః? 

జోడు: మాతరో! నేను నీ ముద్దు మాధవుండనే. 
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. విలియమ్ సెల్ 

వినుడు జనులార'! వినిపింతు వింతక తను 
జరిగినదె కాని, కల్పితచరిత కొదు; 

దివ్య మై 'మెన' న్వజ్జర్ది రాండు దేశమందు . 

కలడు “విలియము జె ల్లను కాంపువాండు:. 

: వటియొడ్డున నొక చిన్న. జొటియాకు 
గుడిసెలో కాపురము బేసి, గొ జ్లైమంద 

తోలుకొని వాడు మడిమ[ట దున్నుకొనుచు, 
కష్టపడి జీవయా[తను గడపుచుండు. 

_ పొడమె నతనికి చిన్నారి బుడుతం డొకడు; 

వాని పలుకులు తేనియసోన లొలుకు, 
_ తేటకన్నులు ముద్దుల మూట గట్టు. 

లే/ంతనవ్వులు వెన్నెలపూంత వెట్టు.. 



గొ జ్లైపిల్లలతో వాడు కూడిమాడి 

వేడుకలు మీఆ నెప్పుడు నాడుచుండు; 

చంగు మని యవి చేలలో చౌకళింప 
చెల(గి తానును వానితో చెంగలించు. 

కూడు గుడకు నొక్కింత కొణంత లేక 

డేవు( డిచ్చినదానికి తృప్తి నొంది 

వెత లెజుంగక హాయిగా “స్వేచ్చ మీజ 

గడపుచుండిరి వారలు కొల మెల్ల, 

కాల మొకరీతి క్రమముగా గడవంటోదు-. 
సొఖ్యముల వెంట దుఃఖములఠ్ సంభవించు; 

చల్ల నె నటి యామని చస్న పిదప 
ది ర | 

మండువేస(గి యెండలు మసలు. గాదె? 

(పకృతి రమణీయ మగు స్విజ ర్లాండుసీమ 

పడయలే దింక స్వాతం్యత్య భానురేఖ; 

వెరి యగు నా నాసి యా దేశ తూర విభుని 

పాలనంబున కృశియించి డీలువడియె. 
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ఆతం డోఠనాండు రాజ్యమదొంధకోర 

మడర, స్విజ్ఞరులాండున కరిగి, యందు 

విలియ మున్నపురంబున విడిసి, తనదు 
సెక్కిమును నాటుకొల్పి,, బాటింబె నిట్లు: 

“వినుడి, ఎవండైన నీ వీథివెంటం జనుచు 

 పెక్కెమును గాంచి తలవంచి (మొక్కండేని 

తోడనే వాని మూర్గంబు తునిసిపడును 
మందులార: యో బానినపందలార।' 

_ విలియ మానాంటిపొద్దున పొలము వీడి 

నుతుని( దోడ్కొని నగరంబు జొచ్చి చనుచు, 

దొరిలోం గాంచె ధ్వజమును, దానిచుట్టు 

' సర్షభమంబున మూంగిన జనులగుంపు, 

చౌకులో నొక్కు యున్న త స్థ సలమునందు . 

ధ్వజము నెలకొనియుండెను, దొని దిగువ 

 విచ్చుకత్తులు కరముల వీంగియాడ 

. భటులు బారులు. దీర్చిరి. ప్రభునిచుట్టు.. 



“ధ్వజమునకు భ కి (మొక్కుడీ దన్యులార!' 

అనుచు గొంతెత్తి యబజచిరి యతని భటులు; 

చిత్తరువు వోలె నడుమున చేయి జేర్చి 

ఠీవి మీఖ(గ కూరు)ండె భూవరుండు. 

జనులగుంపును జూచి, ధ్వజంబు జూచి, 

ఫొగరుబో తగు నా జీని మొగము జూచి, 

మది నొకింతయు నదరును బెదురు లేక 

నిట్టతాడివిధంబున నిలిచె కాంపు. 

అతని సాహసమును గాంచి యక్కజంబు 

నంది, భటు లిట్లు గద్దించి రతనిం గదిసి: 

“కనులు గానవ? నీ కింత కావరంబ! 

(యొక్క వేటికి సాంగిలి పెక్కెమునకు!" 

అనుడు, ధీరత తోంపంగ ననియె కావు: . 

“ఈశునకె కాని, మనుజున కేను మొక్క; 

తుచ్చజీవము తొలగిన తొలగు గార, 

విడువ( జాలను స్వాతంత్య విమలవాంఛ,' 
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“పట్టి బంధింపుండీ వీని బంటులారో!' 

కనుల నిప్పులు రాలంగ ననియె ఖేండు-. 

“తెగువతో వీ(డు నా యాన ధిక్కొరించె, 

 బ్రోహి యగు వీని శిరమును ద్రుంతు నివృడె." 

. కణము తౌళు(డు-మా కొండు జ్ఞ పీవచ్చె. 

మేలివిలుకొండలో వీడు మేటి యనుచు 

. వింటి మొకసారి, యీతని వింటినేర్పు 

కని వినోదింత మొక్కింత, గడియ సేపు, 

' చిట్రీబాలుని గొని తెండు శెట్టంబట్టి, 

'వృత్షమూలమునకు వాని విణిచిక టై 

నిలుపు(డీ రే.గుకాయను నె శ్రిమీ(ది 
_ అనుచు శాసించి జే(డు కట్టలుక గదుర, 

అనతిచ్చెనొ. లేదొ యి: బ్రవనివిధుండు. 
భటు లొనర్సిరి నర్వంబు చిటికలోన; 

"ప్రభునిచేంతకు చగజెంది పలికె కాంపు .. 
' గద్ద్గదిక శౌ ట్రుపాటును కడలుకొనంగ, = 



“నేర మేదేని నున్నచో, నేనె కానీ, 
పాప మీతండు పసిపాప, వాధ్యుండగునె? 
కురియ( దగు. గాని నామీద కోధవహ్ని, 

చిన్ని బాలుని శిషింప( జన్నె మీకు?” 

వికటముగ నవ్వి తోడనే విభుండు పలికె: 

“చెన(టినే చిన్నివాలుని శిత సేయ? 

వీని తలనుండి యొక రశ్రవిందు వెన 

ధరణి బడెనేని, కర్తవు దాని కీవె, 

"పెక్కు లేటికి!-నీ విల్లు నెక్కు వెట్టి 

సూటిగొ నొక్క వబాణంబు మీటు మయ్య 

రేగుకాయను లత్యము గాంగ. చేసి, 

శె కొనుము స్వేచ్చ కాన్కగా కమ్మతీ(డః' 

పిడుగు బోలిన యా మాట వినినతోనె 

జనుల హాహారవంబులు చదలు ము క్రై, 

 నతుల యా క్రందనం బులు నందడించె, 

పీల లెల్లరు ఫీతిచే తల్లడిలిరి. 
య 
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ఉల్లమున నీను రోనంబు సుల్లడింస + 

మొగము విగియించి. కనుబొమల ముడివడంగ.. . 

శీఘముగ విల్లు నమ్ములు చేతం దొల్చి 

| నిబ్బరంబుగ “విలయము నిలిచియుండె. 

. చలన మొందక, 'కొంకును జంకు లేత. 

. నిర్భయంబన ని ట్లనె నర్భకుండు: 

. గో వీయుమా తండ్రి! తడసెద చేల యింక? 

_ ఐన్న మెందెనె ని, గుణీ యెన్నండేని:' 

_ తనయ ఇ తెగువకు మగ్గి మెచ్చి జనకు( డంత 

ల “ఈశ్వరుండు. సీకు శుభముల నిచ్చు. గాత 1" 

_ అంచు, శరమును వింట నంధించి యేసె 
. రివ్వురివ్వున గాలిలో శెళ్చి పాట, 

: “కాప్పరే! ఎంత చక్కని,నై. నై.స్తణంబొ!.. 
-. ఛెక్కుచెదరక యున్నా (డు చిన్ని బిడ్డ... 

దేవుల శెన్న(డు దీనులదెననె, నిలుచు... 

అనుచు. గొల్లున నణచిరి జనులు ఇెలంగ్సి . స్ _ 



నూటి నేగిన యా'తూపునేటు.తగిలి ' ౧.౧. 

రెండు చెక్కలుగాం జీలిరేంగకాయ |! 

ధరణి వై బడే చూపరుల్ వెటి(గుపడ(గ, 

బొలు( డలరారె తలపువ్వు వాడకుండ. 

బశిర! మెచ్చితి నీవు ని బాల
కుండును. ee 

నేడు చూపిన తెగువకు! వేడు కలర్ : 

నీదు నెలవున శేగుమీ, నిన్ను విడిచి". 
పుచ్చి తిని గాన, నను నీవు మెచ్చవలయు..'

 

అనుచు నృవు( డన, చల్లగా ననియె కాంపు 

“నిన్ను నే మెచ్చు టటు లుండ, నన్నె నీవు 
మెచ్చుకొనవలె, నిను బొరిపుచ్చకుండ 

[పొణదానంబు చేసితి గాన జే(డ! 

ఓయి! నీ చావు నాచేత నుండె నుమ్మిః; 

నాదు బాణము గుణి తప్పి నా కొమరుని 

8రము తెగెనేని, తెగును నీ శిరము కూడ 

వొడి యగు నాదు రెండవ బాణమునను. 



"చూడుమా యిదె రెండవ వాడితూపు 

_ డాంచియుంచితి నా చల్లడంబునందు; 

నీదు ప్రాణము. కాపాడి నిన్ను విడిచి 
పుచ్చినందుకు నను నీవె మెచ్చవలయు, 

ఎల్లజగములం గాపొడు  నీశ్వరుండు 

నన్ను నిన్నును కాపొడినాండు నే(డు; 
వాని. కర్చించుకొందము. భ_కి మీ 

వర , కృతజ్ఞతా పూర్వక వందనములు.” 



యుతిానృపతి 

విభునితో భృత్వు డీరీతి విన్నవించె: 
“యతివరేణ్యు(డు దేవాలయమ్ము వీడి 

గుడికి వెలుపల గుడిసెల నడుమ. జేరి 
చెట్లనీడను (ప్రార్థన చేయుచుండె. 

తమిిపువుక్షన( దూంగాడు తుమ్మెద లన 
వానిచుట్టును మూంగుచు భక్తు అకట: 
ఒకడును లోని కడుగిడ నొల్లం డయ్యె; 

శోభ చెడి దేవళం బెల్ల శూన్య మయ్యె." 

నం|భమంబును చిడుముడి సందడింప, 

యతి వరునిచెంత కేతెంచి, యనియె నృపతి: 

““స్వర్ణగోపుర మున్న దేవళము వేడి 
చెట్లనీడను పార్థింప( జెల్ల నయ్య?” 
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కజేతమున నించు కేనియు ఫీతి గొనక 

(పథునితో మౌనివర్యు(డు బదులు వలికె: 

“ఎవరి పూజింతు నచ్చట? ఈశ్వరుండు 

: అవల జనె-నీదు. దేవాలయంబు. వీడి.” 

. గోలచ్చలకొలంది కూప్యముల్ 'వెచ్చపటిచి 
 మేటిశిల్పంబు మెజయ నిర్మించినట్టి 

. వెండి శిఖరంబు దేవుండు వీడి చనునె? 

_అక్కటా! ఎట్లు నమ్ముదు?”' ననియె రాజు, . 

మ అనుడు. మునివర్యు( డి టె '“అవనినాథః: 

'కుడువ కూడును, పడియుండ గుడిసె లేక 

. గొల్ల మని నా(డు. గజి లెల్ల గోల'వెట్ట 

. గెంటితివి. కాదె వారి నీ యింటినుండి ? 

" "తనదు బిడ్డలు తలదాంచికొనంగ నింత 

=... వీడ యైనను కేక యళ్లాడుచుండ, 

 కనకధవనంజు. నా. కేల? యనుచు మదిని. 
= కినిసి దేవుండు గుడి. వీడి చనియెంనధిప! ua 



అనుడు, నా మాట లాలించి యా|గహమున 

కనుల నిప్పులు రాలంగ మునిని గాంచి 

“తోడనే నాదు రాజ్యంబు వీడి యవల 

తొలగిపొ' "'మ్మని యదలించి పలికె జేండు. 

““దేవునే గెంటివె చిన దిట్ట వీవు 

ఇంక నను గెంటివైచుట యేమి లెక. 

ఇంతకాలముదనుక నీచెంత నుండి 

వెడ(గునై తిని”” అని పల్కి. వెడలె. మౌని. 
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బంతిపూలు 

గగనతలమున నల్లాడు మొగులురీతి 

ఒంటిమై నేను విసినంబు వెంట. దిరుగ, 

. 'దరిని గాంచితి తండోపతండములుగ 
బంతి పువ్వుల కన్నుల పండువుగను. 

॥ మొలకనంజల పసిమికి ప్రోది వెట్టు 

_మేళ్యిబంగరు రంగుల మిసిమితోడ. 

'చెలువుచుట్టును గట్టువై తరులనీడ 
_ బంతు లలరారె మరుచేతి బంతు లనగ. 

నింగివైం దోచు నాకాశగంగదరిని.. 

- తళుకు, తళుకున మెరసెడు తారలట్లు, 

కొలని పొడుగున మిలుమిట్లు గొలువుచుండె 

' వింతకొంతుల దీపించి బంతి ష పూలు. 

~~ 8౨ 



నొలిపయ్యెదగాలికి నాట్యమాడు 

చెలువుతరగల మేలంబు సేయుపగిది, 

వీరము లూపుచు నృత్యంబు చేయుచుండె 

బంతిపువ్వుల గుత్తులు సంతనమున, 

సుమముగుతుల కనులార జూచి చూచి 

సంతసంబున పారవశ్యంబు నొంది 

_ చిత్తరువు వోలె నంతనె చేష్ట లుడిగి 

నిట్టనిలువున [మాన్పడి నిలిచియుంటి, 

చలువతెమ్మెర గమగమల్, కొలని యలల 

గలగలలు, నంజ కెంజూయ మిలమిలలును, 

బంతిపువ్వుల నిగనిగల్ స్వాంత మెలి 

నొఠక్య పెట్టున నుజ్ఞాత లూగ( జేసె, 

సెజపెం 'వేరి పలుమాటు చింతంగూరి. 

తోచ కేమియు నటు నిటు చూచునపుడు, 

నాటి దృశ్యము మదిలోన నొటి నాటి 

కుతుకముస నోలలాడుదు వెతల మజచి. 

za 



(ప్రకృతి రమణీయ సౌందర్య భరి తమైన 
| ఇట్టి దృశ్యము కన్నుల గట్టినపుడు, 

(ప విమలానందమున దేరి కవివరుండు 

పో . అలరుగుత్తుల లీల లాన్యంబు సలుపు, - 

.సర్మావకీ ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, హైదర్గూడా, మైదరాబాద్_] 



న్న బుడగలు 





సూరో వ్రైిదయవు 

చిమ్మబీంఠటిసోకుల6 జెండియాడ 

(పొచ్యభూధర మనెడి పిరంగినుండి 

కాలపురుషుండు వెడలించు గోళ మనంగ 

అరుణరుచితోడ తరుణభాస్కరు.డు వెలింగె. 

పండుటాకులు సంజలు, వక్క లిరులు, 

లే(తయీరెండ సున్నంబు రీతి. జెలంగ, 

తమ్ములము వైచు పాగ్గికాతరుణియధర 

వింబమో యన మారాండ బింబ మలరె. 

'స ప్రవర్ణముల్ తనయందు సంతరించి 
కరము లను తూలికలబే జగంబు లెల్ల 

వింతవన్నెల రచియించె వేడ్క. మెణయ 

చ్నితభానుని పేరిటి చితకరు,డు. 



భొను బింబము రొట్న, మ[థంబు దూది, 

చదలు మగ్గము, సంజ కెంజాయ రంగు, 

కిరణములు నూలిపోంగులై వజలుచుండ, 

సమయ మను సాలె కాంతివస్త్రంబు నేసె, 

శటికిచీశటి 'పేరిటి కారుమొసలి 
ఉప్పరం బను గజరాజు నొడినిపట్ట, 

_ సమయవిష్టుండు వై చిన చక్ర మనంగ 
. _భానువింబము దేదీవ్యమాన మయ్యె, 

నవితృ డను బంతి నసమేంద్రగారకుండు 
అ న్లగిరి యను చిప్పచే నణ(చిపట్టి, 

అందు లే, డిందు చూపెద నన్నకరణి, 
ఉదయగిరిచక్కి చూప యై నుష్టకరు(డు. 

 ఫొంధ్యరాగాగ్నిహో తంబు సాకి గాంగ. 
ఇను(డు పద్మినిని కర గహణ మొనర్చి 

.. కుత్తుకను నల్లపూసల కు త్తికంటు 
కై నన, శేంట్లు శమ్మిమైం జొట్టుకొనియె, 



శతు విితులు 

చెవికి నిం పగు పలుకులే హితుండు, 

పరుషని ష్ట్రరవాక్కలాపముల చెరి 

తనదుచేతల నారసి తప్పు దిద్దు; 

మిత శ్మాతవఖేదంబు ధాతిం గలదె? 

ఎక్కనక్కెపుమాటల నె క్రిపొడిచి 

తాను చేసిన దుషకృత్యముల( దెగడు; 

శతు డెన్న(గ శతువేషమున నున్న 

మితు(డే కాని, కేవలశతు -వగునె ? 

తనదుదోసంబు లారయు, తప్పు లెన్ను, 

ఎగ్గులను జాటు, పొపంబు లుగ్గడించు, 

దుర్భయంబులు 'వెలివుచ్చు, దొనంగు లెంచు; 

శూ్లూతవునిక౦ం'కు నొపుండు జగతి గలం ? 



చండకరుండయి తమ'మెల్లి( జెండు నోక (డు; 

శీతకరు( డయి మనను రంజించు నొకండు; 

శతు మితులు భాస్కర చం|దులట్లు 

వారు పరమోపకారులు కారె జగతి ? 

తన్ను పగతురు నొంచిరి, తాను పగర 
నొంచితి నటంచు కించిజ్ఞా డెంచుచుండు; 
అరయ దేహంబునకె కాని ఆత్మ కెందు 
'చెలిమికారంబు వై రంబు కలుగంబోవు.. 

| aC " 



'దొరుణాటవిలో నొక్క త విసి కే(డు. ee 

తనదుగుహయందు కూర్చుండి కనుల మోడ్చి ల 
ఘోరతపమును గావించె; కొన్ని నాళ్ల ne 

కతని కీశుండు (పత్యక్ష మయ్యె నెదుట. 

“వత్స! నీ కేమి వలయునో వరము వేడు" 
మనుచు దేవుండు కృపతోడ నానతిచ్చె; 

కనుల నానందబాష్పముల్ [కమ్ముకొనంగ 
అనియె నీరీతి నీశుతో మునివరుండు. . 

4 విమలభ కిని నిన్ను "సేవించుకం"తె 

పలయునే యొండు ? నిను పూజ నలుపుపొరిటె 
వరద ? దివెపికు చమురు కొవలయు( గాన, . 

ఆముదపుచెట్టు దయచేయు మయ్య నాకు." 

౫ 



అనుచు (పార్థించి కన్గవ నళ్లై విచ్చి 

చూచినంతనె, యాచెంత చోద్య మొప్ప 

ఆముదపు మొక్క యొక్కటి యవతరించె; 
(పీతితో దాని నాతండు పొతిపెళ్టు. 

“ముదము మీఅ(గ నాచిన్నిమొలక యెదిగి 
రెమ్మలును కొమ్మలును గల్లి వృద్ధి జెంద( 

గాంచు పెన్న (డొ కన్నులకణవు దీం ?” 

అనుచు మనమున( దలపోని యతివరుండు. 

* కోరినంతన నాకోర్కి కొనలుసాంగ 

_ మొక్క నిచ్చితి, వయ్యది మోను లెత్తి 
పెంపు జెందంగ వాన రష్పింపు మయ్య | 

భధ శ్రవత్సల !' 1 "అని వేయె భావమందు. 

కొరుమబ్బులు చదలి పై క డలుకొనియె, 

_ చిమ్మచీశటి. జగ మెల్లి గమ్ముకొనియె, 

బోరుబోరున దోరంపుధార లడర 

పంభవృష్టిగ వర్షంబు కురియ( జొచ్చె.. 



“వాలు బొలును పరమేశ !: తొళు మింక 

'పెల్లుజల్లున కోర్చునే సిల్లమొక్కం ? 

నెండపిసరుల దానిపై నిండ. జేసి 

సేదదేర్పచవె' అని వేండె సిద్ధవరు(డు, 

ఆతడి ట్లనియెనొ లేదొ - అంతలోనె 

మొగులు లన్ని పటాపంచ లగుచు విచ్చె, 

నింగి నంతట సూర్యుండు తొంగిచూచె, 

మెండుగా. గాసె మిటమిట మండుపెండ. 

“ వేడియెండలబే మొక్క వాడె దేవ! 

మంచు నించుక దానిపై నించు మయ్య” 

అంచు (పార్గించె, తోడనే మంచు కురిసి; 

(పొద్దు (గుంకెడిలో మొక్క మొగము వాల. 

తపసి యంతట వేజొక్కతపసికడకు 

నేగి, యచ్చట నేవుగా నెదిగియున్న 

ఆముదపుబెట్టు( దిలకించి అక్కుజపడి, 

““ చెప్పుమీ మొక్క. నెటు పెంచితివొ సఖుండ | 
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“అడిగితిని మొక్క నీశుని, నాతండిచ్చె, 

వొన నెండయు మంచును వరుస నొనంగు 

మనుచు వరములు వే(డితి, నాత( డన్ని 

యిచ్చె; నది యేమిచితమో- చచ్చె మొక్క.” 

అనుచు వచియింప, రెండవముని వచించె 
శ ర్రీల జగముల నెల్ల గల్పించినట్టి 

సృష్టికర్త కె దాని నర్పించినాండ; 

నారు వోసినయాతండే నీరు పోయు. 

ఇట్లు చేయుము సర్వేశ ! అట్టు చేయు 

మనుచు శాసించి వరముల నడుగలేదు; 
_అభిలసృష్టినియామకు. డై నయత(డు 
లే.తమొక్కను 'పోషింపలేండె చెప్పము... 

'* ఎప్పు డేరితి నెవ్వని కేది హితమొ, 
అప్పు డారీతి నవ్వాని కది యొనర్చు; 

అఖిల బహ్మాండనాయకు( డతనికంతె =... 

అల్పమతి యగు. మానవుం డధికుం డగునె :”' 



ఊసరవెల్లి 

పొంథు లిరువురు దారిలో పొదపంబు 

నీడ( గూర్పుండి ముచ్చటలాడుచుండి; 

రంత నెచ్చటనుండియో యరుగుదెంచి 

వృత మెగంఖాంకె నూసరవెల్లి యొకటి... 

“చూచితే సఖ ! ఎంతటి చోద్య మొక్కొ 

వింతగా నిప్పు డెద్దియో జంతు వొరటి 

సరగుసరగున నరుదెంచి తరువు నెక్కె, 

దాని. బోలిన జంతువు ధరణి6 గలదె ? 

“బాపురే ! దానికూపంబు బల్టిరూప్పు, 

మోము చేపది, నాలుక పొమునాల్క, 

మేఘమును బోలె నీలంబు మేనిచాయ”” 

అనుచు నొక్కండు రెండవయతని కనియె. 

శ ధో 



“ అగుమాగుము'” - రెండవయాత( డజచె- 

“ స్ప్రిన్సం దానితనుకాంలి ? మేలు మేలు 

ఇట్లు పలుకంగ నీకు నో రెట్లు లాడె? 

చిలుకరీతిని పచ్చనై వెలయుచుండ.'*' 

“పిచ్చియె తెను కాంబోలు, పచ్చ ననుచు 

వదరుచుంటివి నోరికివచ్చినట్టు”' 

* నిల మని యింక నొకసారి (పేలితేని 

_ దౌడపం డ్లూడ గట్టిగా తన్నువాండ.'” 

అనుచు నిరువురు వాదంబు లాడి యాడి 
కినుక రెట్టింప సిగపట్లకును బెనంగి 

దొమ్ములాడిరి; అప్పు డాాతోవ. జనుచు 

వచ్చె నచటికి మూడవ బాటసారి. 

వారి. గనుంగొని పలికె నా బాటసారి; 
_“బెల్లకే। మీర లీరితి సిగ్గు మారి. 

కోడిపుంజుల'కై వడి కుమ్ములాడ, 

_ ఎవ్వరైనను గన్నచో నవ్వరొక్కొ? 
. ౧9 క 



“దాని నిప్పుడ పొడంగంటి దారింజనుచు 
కాదు నీలము, పచ్చయు. గాదు సుమ్ము; .. F 

వినుడు వచియించెదను- దానితనువృకాంతి 

_ నిప్పుచందాన నెజ్జన్నై యొప్పు మీజు,"” 

“ తగవరి నటంచు తా నొక్కదంట వోలె 

జొర ! పిలువని పేరంట మరుగుదెంచి 

(పల్లదంబుల నేమేమొ పలుకసాంగె, 

విడిచిపుత్తుమె యూరక వీని నిపుడు ?”' 

అనుచు నిరువురు నా [కొ త్రయతని గదిసి 
ఆగహంబున( దలంపడి; రంతలోనె 

సృక్షమునసుండి యూనర వెల్లి డిగ్గి 
తటుకు మని వారియెదుట _పత్యక మయ్యె. 

దాని బొడంగని వారలు త తరమున 

“నేను గెల్చితి' “నామాట నిజము చూడు' 

“నాది వైచేయి' అనుచును వాదులాడి 
దాడి వెడలిరి యొక'పెట్ట దాని బట్ట. 

౧౧. 



మువ్వురును మూడు'వై పుల ముట్టడించి 
ఎట్టకేలకు దానిని: బట్టుకొనిరి; 

వింతగా దానితనుకొంతి 'వెలనయ్యె, 

విన్ననై వారి మొగములు వెల్త నయ్యె. 

జిచ్చవడి వార లంతట ముచ్చముడిగి 
చితములరీతి నిలిచిరి చేష్ట లుడిగి; 

' ఉట్టిపడినటు లింతలో నికై వచ్చె 
అ బి య 

వారిచెంతకు నాలవ బాటసారి, 

“ ఏల యీలీల మొగముల (చేలవెచి 

ఉన్సు రని వెచ్చనూర్చుచు నుంటి” రంచు 
అడిగె నాతడు; వార లాగొడవ యెల్ల 

పూన గుచిసనగతి వెలిబుచ్చి రంత. 

_ పక్కు మని నవ్వి యాతండు పలికే ని యః 

చితముగ మీర లిప్పుడు చెప్పినట్టి 

_. వింతజంతువృ నూసర వెల్లి యందు, 

__రన్నివన్నియలును దానియందు. 'గలవు.. 

౧౨ 



“కాన మీపల్కు లెల్ల నిక్కము తె యయ్యు 

అవ్వి యన్నియు ననృతంబు లయ్యు నిపుడు, 

చపలచిత్తుని హృదయంబు చందమునను 

సొరెకును దొని రంగులు మాలు గాన.” 

౧ 



వైదికుడు - వె వై ప్లవుండు 

"ఘోర మగు నొక్కజడివాన గురియుచుండ, 

.. ఒకదినంబున రాతి వెదికు( డొకండు 

చె షవునియింటి శేతెంచి, పండుకొనంగ 

స్థలము నిమ్మని (పాక్థించె చెన్య మలర. 

స్మార్తు నకు తన గృహమున స్థల మొసంగ 
వలనుపడ దని వాదించె వె షవుండు; 

ఇంటి కేజెంచు నతిథిని గెంటివైచు 

టనుచితం బని వారించె నతని గృహిణి. 

మగడు పొమ్మన, రమ్మని మగువ పెన(గ, 
న రగ. వాదము వారికి చాలసేపు; . 

.. భార్యపోరును పడలేక వై ష్టవుండు 
-. పండుకొన తా వొనంగెను వై దికునకు. 



“(బతుకు జీవుడ' యంచు లోపలికి నేగి 

బల్లివై మేను వాలిచి వె దికుండు 

పండుకొని, యంత తెలతెలవాణ లేచి, 

పొడుచుండెను “శివ రామ (బహ్మా" యనుచు... 

ఆతని పలుకులు ములుకులై యాత్మ నొంటి,. 

వెష్టవుండు దిగ్గురని లేచి, భార్య లేపి, 

నెత్తి నోరును లబలబ మొత్తుకొనుచు 

దాని కిట్లనె పెదవులు తడంఎడంగ: 

“ఏమై లేలెమ్ము - వింటివే యింటిదాన: . 

వెదికుని కొయికూ(తలు ? పండుకొన6గ 

చోటు నిచ్చితి మన్న మోమోట లేక. 

వదరుచున్నా (డు నోరికి వచ్చినట్లు." 

త త్రరంబున మేల్మాంచి తరుణి యంత 

“నాథ ! వైదికు( డేమి యొనర్చె ?'” ననుచు 

నడుగ, ““మనవాని నిరువుర సడుమ నొక్కి 

నులిమి చంపుచునున్నాండు చలము ' మీజ.” 

or 



అనుచు తన భ[ర్త వచియింప, నతనిమాట' 

'తెలియం జాలక వెండియు. బలికి థార్య,. 

“నాథ! నీ వాక్యములు నాకు బోధపడవు, 
స్మార్తు 'డెన్వని. చలమున( జంపుచుండె 2?” 

“ తెల్లముగ నీకు-నటులై న తెలిపెద విను, 

శివుని 'మొదటను, |బహ్మను చివర. వెట్టి, మం 

నడుమ రాముని నిజికించి నలిపి నలిసి 

.. చంపుచున్నాండు మనదేవు స్మార్తుం డఠట!. 

_ *స్మార్తు నెన్నటికైననమ్మంగ నగునె? .. 

అనుచు నే నెంత మొణపెట్టుకొనినం గాని. 
చెవిని ఖెట్టక యాతనిం జేరందీసి. 
ముప్పు దెచ్చితి వక్కటా.: మూర్జురాల ?” = 

అనుచు వైష్ణవం. డెంతయు నలుక గదుర, 

“ఎట్లు సహియింతు నీ 'పెండెకట్లవాని 

చేష్ట? ఇ "అని, వాని వైం బడి చెవులు నులిమి 

ఇంటిలోనుండీ యవలికి గెంటివెచె. 



రేంగుబెట్టు భాగవతముం 

వినంగ వీనులు, కానంగ కనులు లేని 
మూండుకాళుల ముదుసలిముండ యొక తె 

వీథినాటకమును జూడ వేడ్క జెంది 

అడిగె తోడ్కొని పొమ్మని పడుచుదాని, 

* అకట ! వినలేవు, కనంజాల, వటకు వచ్చి. 

ఏమి యానంద మొందెద వీవు బెపుము:, 

ఎల్లరును నవ్వుచుండ(గ, తెల్లబోయి 

నీవు చూడంగ, నవ్వరే నిన్ను జూచి?) 

అనుచు నాకొంత వచియింప, ననియె ముసలి. 
“ఆటలో ర క్రి కట్టినయప్పు డెల్ల 

గిల్లుచుండుము నామేను; గొల్లు మంచు 

, నలువురును నవ్వ, నేనును నవ్వుచుందు. ఏ9 

లె 

_ 2 " 



“ఈ పిళాచంబు నా కేడ దాపరించె' 

ననుచు నొకరే(గువృక్షంబునండ( జేర్చి, 

“అదిగొ ! నాటక మాడుచో' టనుచు దాని 

నచట దిగంబెట్టి మెల్లనాయతివ జాఖె.. 

శేంగుకొమ్మలు గాలికి నూ(గులాడి 

చుజుకు మని మేన ముండ్లు గ్రుచ్చు కొనుచుండ, 

తన్ను పడుచుది గిల్లుచు నున్న దనుచు. 

వవ్యరే ! యని యాయన్వ నవ్వుచుండె. 

ఇట్లు నవ్వుచు నవ్వ రే యెల్ల, గడపి 

యందె పడియుండె వేకువ యెనం గాని; 

చోద్య మందుచు జను లెల్ల చుట్టు మూంగి 
or / లీ 

“ఏల నవ్వెద వవ్వరో : ఇహిహి యంచు 9” ౨. 

. అనుచు 'పశ్నింప, వానితో ననియె నవ్వ. 

“ కాంక్షతో నౌటకంబును గాంచుచుంటి, 

ఆటలో ర క్తి మీజినయప్పు డెల్ల య. 

. నలువడును నవ్వ, 3 నేనును నవ్వుచుంటి. ( 

ధరా 



మూగ యిల్లాలు 

పాయి. డొక్క(డు కల డొక్క పట్టణమున; 

వాని యిల్లాలు సద్గుణవంతురాలు, 

బుద్ధులకు పోవు, సోయగంబునకు తావు, 

చక్కగా నింటిపను తెల్ల చక్కంబెట్టు. 

సుగనికనుసన్న మెల(గుచు మగువ యెపుడు 

ఆకుమటు (గున ఏందెయె యలరియుండు; 

ఎందు నాపెకు లోప మొక్కింత లేదు, 

అకట ; మూ(గతనం బది యొకు కాని. 

దాని కెంతయు దురపిల్లి ధరణినురు(డు 
శస్త్రవెద్యమునందు (పశస్తుండైన 

_ వెష్టకడ కేగి యంతయు విన్నవింప, 
వైద్యు. డీరీతి వచియించె వానితోడ: 

౧కా 



“ ఎట్టి దుర్భరరోగంబు లేని గొని, 

అపై యవలీల కుదురంజేయంగ నేర్తు, 

లెక్కుయే మూంగతనమును చక్కంజేయ ? 

చిటికలో నామె మాటాడం జేయువాండ.”” 

అతని మాటల కెంతయు నాత్మ నలరి 

వెంట. గొనే'వాని (వబాహ్మణు( డింటికడకు; 
అంత నింతికి వెద్యుండు గొంతులోన 

శస్త్ర మొనరించి రోగంబు చక్క(జేసె, 

: ఏమి చిత్రమొ కాని- ఆయింతకి నాల్క 

అంతనుర్హక్రియు. కణ మైన నాగకుండ 

ఆను క్రోవి విథంబున నల్లలాడి ' 
-. వా వాంగ గ సాగెను జేగంట యాణినట్లు. 

మగువ యంతట నిత్యంబు మగనితోడ 

కడగి కయ్యాల క్రచ్చయె కాలు ఢ్రవ్వి 
చీటీమాటికి జగడంబు. బేయుచుండే; 

ల గరిత కౌ దది గయ్యాశిగంప గాని. 



దానిపోరున కొక్కింత తాళలేక 

మరల వృిపుండు వైద్యునిదరికి నేగి, 

నెత్తి నోరును లబ్బున మొత్తుకొనుచు 

ఇట్లు లాతనితో మొట్ట వెట్టుకొనియెః = ల rw 

“కొలువ(ంబోయిన గుడి మీందం గూలినట్లు, 

మూంగ మానిన, నది య'పై జాగ యయ్యె; 
చెలిని [గమ్మల మూగగా జేసితేని 

సీదుత లనిండ వి-త్రంబు: నించువాండ."” 

అనుడు, నొతనితో. వైద్యు డనియె “విప! 

ఎట్టొ మూంగను మాటాడునట్లు చేయ. 

శక్య మయ్యెను గాని, నాసాధ్యమగునె 

వా(గుబోతును గమ్మణ మూంగంజేయ ?' 

అని 



పిచ్చికుర్య 

వినుడు జనులార ! శ్రద్ధగా పీను లలర 

. చెప్పుచుంటిని మీ కొక్క చిన్నకతను; 

కుఖుచ యని ర క్రి యొక్కింత కొఖ(తవడదు, 

చిట్టి దయ్యును మిరియంబు చెడునె ఘాటు ? 

జంగ ముక్కండు కలండు కళింగపురిని, 

అతని నామము “పకుపతి' యనం బరంగు; - 

-. లింగపూజాధురీణుం డనంగ నతండు 
_భూతలంబున మిక్కిలి భ్యాతి కెక్కె,. 

. సతత మాత(డు కావివస్ర్రముల ( దొల్సి 

నుదుట వీబూదిరేకలు కుదురుగొలిపి 
మెడను 'ర్ముదాషమాలిక మేళవింప 
=... అపరశంకరుండో యన. నలరుచుండు. 

లిం. 



నిగమవిదు. డంచు సత్కర్మనిరతు. డంచు 
నుతు లొనర్తురు జను లెల్లి నతనిగూరి); 

ఎపుడు చదివెనొ చేదంబు లెజణుంగ రెవరు, 

ఏమి నలిపెనొ నత్క్యర్మ లెటుగ రెవరు, 

* దినచింతామణి' యటంచు, 'దానకర్లు”, 

డంచు విరుదంబు లెన్నొ యార్డించె నతడు; 

ఇటి లోకెక విఖ్యాతి, యిటి విరుదు 
టు మొల రు 

లెట్లు వానికి కలిగెనో యెజు(గ రెవరు. 

హాని. బొడం(గని గోముఖవ్యా|ఘ మనుచు 

గొణుగుచుందురు కొందరు; “కుక్క కూయ 

చెడునె జంగంబుపరు' వని చి త్రమందు 
లేశ మేనియు నాతండు అెక్కగొనండు. 

మక్కువ నతండు నల్లని కుక్క నొకటి 
“పెంచుచుండెను; ఒకనాండు వేడు కలర 

దానితో నాడ, నాతనిదౌడ. నొడిసి 

“పీకె నయ్యది అక్కటా ! పిచ్చియె త్తి. 

చి 5 



నొగులుచే భాడు మూల్లుచు. ఫొగులుచుండ -. 

పరుగుపరుగున .ఫొరుగువా రరుగుదెంచి. 

నెత్తుటను దోంగు. .నాతనినెమ్మొగంబు . 

చూచి, శోకంబు. చోద్యంబు. నుడిగొనంగ a 
జీ 

‘6 గంగిగోవును బోలు నీజంగమయను . 

దౌడమీదను కజచె నీ పాడుకుక్కు; 
“ముద్దు చేసిన శునకంబు మూతి కజచె” 

అనెడి పెద్దల వాక్యంబు వ్యర్థ మగునె. ? 

చచ్చునే కాని మనుజుండు పిచ్చికుక్క 

కవ, కమ్మణ (బదుకుట కలదె ఇ యంచు. 

ఉస్సురను రని వేడినిట్టూర్పు. పుచ్చి 

వీడి రాసలు వాని జీవిత తముగూర్చి, 

ఎల్ల రికో వాడు (బితుకుట కల్ల యనిక్కి . ... 
కొని వారలపలుకులే కల్ల లయ; .. .. 

= ఏమిచితమొ- ఇంతలో నీలై కుక్కు, 

 ఉనురు దాలిచె వాం డెంత వినపువిత్తా శ. 



శేలం గోలయు, నెత్తివై మీలబుట్ట 
పెట్టుకొని యేగె సంతకు వృద్ధురాలు; 

కొంతసేపటి కాపెకు కునుకు రాంగ, 
జరిగె నాబాటదరి నున్న తరువుక్రింద. 

బండ( డొక్క-డు ముదునలియండం జేరి 

నున్నగా, తల వెండ్రుక అన్ని గొజిగి 
మొగముమీ(దను తలనిండ ముగ్గుపూసి 

వొగ్గుపొడితోడ నెడనెడ బొట్లు పె'పై. 

దృషిపిడుతను బోలి వికృతము గొల్పు. 

యామెవదనంబు దిలకించి యక్క.జమున 

గుంపులుగ6 గూడి జను లెల్ల గొల్లు మంచు 

కడుపు చెక్యలుగా నవ్వ గడంగి రంత, 

అనియే. 



అలికిడికి నుల్మివడి, లోనె మెలకువ గని, 
శతలయు మొగమును చేతుల దడవికొనుచు 

తల్లడంబును చోద్యంబు మల్లడి గొన, 

మదిని. దలపో"సె నీరీతి ముది వెలంది: 

“' అమ్మ చెల్లరొ! యిది యేటి యబ్బురంబొ ? 

నేను నే నగుదునొ కానొ? నేనయైన = 
తోక యాడించు నోకుక్క, కొకయున్న 

'మొజిగి నామీ(ది కొక'పెట్ట యుటికి కణచు."" 

ఇట్లు చింతించి ముదుసలి యింటి కరిగె; 

'బొంయి బొం యని యాకుక్క వొబ్బరించె; 

ఉలికివడి యీమె వెనుకకు నొది(గి యొదింగి 

“అక్కటా! నేను నేను కా' నంచు నేడ్చె. 

చలు 



శ్ర ర్తి 

పల్లం గ 
సింహపురమున. గల. డొక్కసిద్ధవరుండు, - 

సోము. బోలిన నెమ్మోముగోమువాండు; 

వాని లావణ్యలమీకి వన్నె వె-ప్రై 

వెనుక నల్లాడు నల్లారు పిల్లపిలక . 

ఆత. డొఠనాండు సిగ దువ్వి యద్దమందు 

తనదురూపంబు గాంచి సంతసము నొంది 

“అకట ! యీసీగ వెనుక (వేలాడుకం'టె 

నుందుగా నున్న నింకను మురువు గాదె ?”' 

అంచు నొక్కింతతడవు యోచించి యత(డు 
తుదకు నొక్క. యుపాయంబు మదికి( దట్ట, 

తన మొగంబు గిరుక్కున వెనుక( దిప్పై; 

పిలక యెప్పటియట్లుల (వేలె వెనుక, 

ఆవీ తీ. 



మగుడ ముందున కాతండు మొగము ,(తిస్పె, 
ముందు వెనుకకు, వెనుకకు ముందు కిట్లు, 

తేవతేపకు దిన మెల్ల ( దిప్పెం గాని, 
పిలక యెప్పటితీరున (వేలె వెనుక. 

సాశెసారెకు కుమ్మరిసా రెరీతి 

తలను గిరి గిర “మంచు నాతండు తిప్పి; 

ఎన్నిసారులు (తప్పిన యేని గాని, 
పిలక యెప్పటిచొప్పున (వేల వెనుక. 

- ఏటిచితమొ కాని. ఆనాంటంగోలె 
బొంగర మురీ తి. 'నాతనిబుల్ల తిరిగె; 

ఎట్లు లేరీతి తికగిన..యేని(గాని. 
పీలక యెప్పటిచొపైున (ఛేలె "వెనుక. . .. 



చావుకబురు 

 ధనికుండగు నొక్కవణిజుని తనయుం డొకండ్షు 
చాలకాలము దూరదేశమున నుండ, 
సీవకు(డు వచ్చె నాతనిచింత; కంత 

జరిగె వారి కీరీ త్రి సంభాషణంబు; 

“ ఏమిపని గల్లి వచ్చితి విచటి కిపుడు?., _ 
“స్వామి! మిము జూచుకాంఠకచే వచ్చినాండ.' 

“ఓరి! నాకుక్క- బాగుగా నున్న దంటర ?' 

“ఇంక మీకుక్కు యెక్కడ ?' 

“ఏమి యయ్యె ?' 

* వెక్కనంబుగ మాంసంబు మెక్కి చచ్చె.' 

“ ఏమిమాంసము తిని చచ్చె 7" 

“ఏన్గుమాంన.' 

క మేన్గుమాంనము డానికి నెట్లు 'ఢొధకె ?' 

శిలా 



* ఏమి చెప్పుదు ? మీపటపేను చచ్చి. 
ఖు ఓ 

“ పట్టపేనుంగె- చచ్చెనా ?- ఎట్టు చచ్చె ౪ 

క శకి మించినపని చేయ చచుు(గాదె 2” 

* ఏమిపని చేసె?" 

“దిన మెల్ల నేటినుండి 

మోసికొని వచ్చె జలమును మో టబండ్ల.” (. 

“బండ్లవె జల మేల కావలసివచ్చె ః ఇ 

“మంట లార్పంగ.' 

“ఎవరియి ల్లంటుకొనియె ఖ్ 

' ఏవ్వరిది కొదు మీయిళ్లై.' 

“ఎటు కాలె? 

“కాగడా లంటి.” 

ఏటికి. 'కాంగడాలు ౪ 

“ అక్కటా 1. ఎట్లు తెలువుదు, అమ్మగారు 

ర్యాలి వేళను. కొలధర్మంబు నొందె.' 

“సీవకా'! ఏమి. యంటివి, చెప్పు మయ్య. 

అమ్మ మృతి ' నొందెనా,,, మివ్యాధిచేత ౩5: 



“ వ్యాధి యేమియు లేదు, దుర్వార మైన. .. 

పిడుగు బోలిన యవ్వా ర్త వినుటకతన.' 
“ ఏమిదుర్వార్త నాలించి యామె చచ్చె?' 

“అకట ! వచియింప నాకు నోరాడ దయ్య ! 

దుర్భరం బగు మీతం|డి దుర్మరణము . 

నాలకించినతోడనే యనువు బాసె." = 
“ ఏమి యంటివి ? “సీవకా ! ఏమి యంటి 

వమలచారి తు డైన మాయయ్య యకట £' 

జీవముల నేల కోలోయె చెప్పు మయ్య.” 

“ దారుణం బగు నామాయదారివార్త 

వినినయంతన గుండెలు |వీలి చచ్చె.” 

“ఎట్టి దుర్వార్త విని తండడి గికై చెప్పుము.” 

“భయద మైనట్టి పెద్దతుపానుచేత 
_ఉదధిలోపల నున్న మీయోడ లెల్ల 

మునిగె ననువార విని.” 

“కటా ! వినగ జాల 

ఎటికషంబు లొక పెట జుటుకొనియె ? 
అ లు లు కు 

8౧ 



తొలుత నీ వార్త లెల్లను తెలువకుండ 

. ఏల దొంచితి శేవకా! యింత తడవు ?” 
“ఘోర మగు నిట్టి వార్తల గుండె పగిలి. 
-. ప్రాణములు జాతు వనియెడు భయముబేత, 

చల్లంగా చెప్పవలయును చావుకబురు 
| అనుచు పెద్దలు చెష ఎ: వాక్యంబు తలంచి, 

- ఒక్కసారిగం .జెఫ్ఫక, యొకటివెనుక 
నొకటి వినిషించితిని నీకు నోర్యి మీ.” 

కిరి 



(బాహ్మణుండు = వంటవాడు 

(బాహ్మణు( డొకండు తనయింట వంటచేయ 
వంటవానిని కుదిరించి, వాని కనియె: 

“ముందు నీ తెల్వి యభివృద్ధి నొందుకొలంది 
వృద్ధి గావించుచుందు నీ చేతనంబు.”” 

పొజు( డంతట తన (కొత్త వంటవాని( 

విలిచి వానికి రెండుకానుల నొసంగి 

“ఓయి: ఒక కాని మజ్రిగ, యొక్క. కాని 

నూనె తే” మ్మని నియమించి వాని. ఐంపె. 

చిత్త మని యాత. డొక గిన్నె చేత బట్టి 

కొందనుక నేగి, యేదియో నందియంబు 

మదిని దట్ట, గిరుక్కున మరలి, వేగ 

నింటి కేతెంచి, విపున కిట్లు లనియె. 

CE 



“నా కొసంగిన యీరెండురూకలందు 

నూనె దేనికి, మజ్జిగ దేని? కనుచు 

నడుగ మజచితి నంగడి కరుగునప్పుడు, 

తెళముగ దేని కేదియొ తెలుపు మయ్య." 

వాని తెలివికి నవ్వి యా భాహ్మణుండు 

కొనులను రెండు వేర్వేరుగా నొనర్చి, 

“ దీనికి “పెరుంగు, దీనికి నూనె తెమ్ము" 

అనుచు వచియించి [కమ్మణ. బనిచె నతని. 

వల్లై యని పల్కి యాతండు గొల్లవాని 
గృహమునకు నేగి, కానికి గిన్నెలోన 

పెరుగు పోయించుకొని, యంత "ెద్ద'సెట్టి 
కడకు జని నూనె యిమ్మని కాని యిచ్చె. 

కాని గైకొని కోమటి నూనె తూలి 
* ఎందుబోయుదు 2” నన, నాతం “డిందు నోయు" 
మనుచు గిన్నెను బోర్లించి యడుగు చూప,.. 
బొళుకు మని లోనిపెరు గెల్ల నొలికె నేల. 

తిం 



"పెరుగు పడె నని యించుక దమొణజు(గ కతండు 

“సెట్టి ! యింకను తడ వేల చేసెద ?' వన, 

క సోధ్ధె మందుచు నుంటి నీబుద్ధి” కనుచు 

నుడివి, యా సెట్టి మట్టులో నూనె పోసె, 

వంటవా( డంత వెంటనే యింటికడకు 

వచ్చి, “పెరు(గును నూనెయు తెచ్చితి' నని 
నుడువ, “పెరు. గేది *?' యని విపు డడుగ “ఇదిగొ” 

యంచు నాతండు గిన్నె బోర్లించి చూపె, 

మట్టులో నున్న చము రెల మట్టిపొలు 

గాగ, "పెరు. గిట్టులే యయ గాం దలంచి 

వానిచేతకు నవ్వుచు |బాహ్మణుండు 
“అవుర ! ఎంతటి నేర్పుకాండవుర ?' యనియె. 

తోడనే వంటవా( డంత బాడబుండు 

తనదు తెలివికి మెచ్చినాం డనుచు మదిని '... 

వేడ్క జెందుచు, “స్వామి ! నా వేతనంబు 

వృద్ధి గావింపు* డని వాని వేండికొనియె. 

కి౫ 



యోగి = నా స్తకుడు 

దొరుణం బగు నొక్క కొంతారమందు 

ఆగ్రమంబున నొకయోగి యధివసించె; 
ఆతం డెప్పుడు తనపం క్రి నతిథి లేక. 
ఒక్కసారియు భుజియింప. డోగిరంబు. 

అంత నొకనా(టి మిట్టముధ్యాహ్న వేళ 
బడుగుదేహము, వంగిననడుము గలిగి 

తొంబదేడుల. ముదుసలి తొక్కాకండు 

అతని గృహమున కేతెంచె నతిథి యగుచు. 

అతనిరాకకు ముద మంది యతి వరుండు 

భక్తి మీటగ పూజించి, వాని కనియె: . 

46 స్నాన మొనర్లించి పిమ్మట సంధ్య వార్పు, 

 మిరువ్వరము నంత భుజియింత మింపు దనర. 



వృద్ధు( డిరీతి ననె తొను వౌద్దుండగుట, 

“4 ఈశరుండె రేడు, నాకేల యింక సంధ్య ? 

ఆ(కటను (పేగు నకనకలాడుచుండె 

తడవు సేయక భోజన మిడంగదయ్య.”” 

శక నా స్టికుం డగు వాని కన్నంబు నిడుట 

కంటె వేతొండు పొపంబు కలదె ?'” యనుచు 

కినుకచే వాని నవలికి గెంటివైచి 

తాను నాపూట పస్తుండె తపసి జీండు. 

అతని కీశ్వరు. డంత [1పత్యత మగుచు, 

వాని కిట్టనె “ఎట్టివాండైనం గాని 

అతిథి యై వచ్చె నేనియు నన్న మిడక 

తజిమివెచుట ధర్మమే తాపసేంద ! 

“4 వీనితో నీవు గడె యైన వేంగలేక 

గెంటితివి అన్న మొసంగక యింటినుండి; 

వినిచేష్టల సహియించి వేంగుచుంటి 

తొంబదేడులనుండి తుందుడుకు పడక. 
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“ మూఢు. డగు వీండు దేవుండు లేం డటంచు 

పదరినంతనె లేకపోవుదునె నేను ? 

ఇంతమా( తన నీయట్టి శాంతిపరులు 

అలుక బూన వివేకమే యతివరేణ్య ? 

“ ఆ స్తికుం డయి నిర్ణయు. డైనవాని 
కంె, నౌ నీకుం డై దయ గల్లియున్న 

వాని నెక్కుడు (పేమింతు( గాన, నీవు 

భూతదయ గల్లి యుండుము బుద్ధి గలిగి.”' 

8౮ 



మూ(డు [పశ్నలు 

పొటలీపు[త మను నొక్కు పట్టణమున 

పరమనా స్తికు( డగు నొక్కు (పభువు గలండు; 

కొలువులో నాతం డొకనా(డు కూరుచుండి 

తనదుమం తిని పిలిపించి, అనియె నిట్లు: 

క్ష దీర్గ కాలమునుండి బాధించుచుండె 

సంశయంబులు మూ(డు నాస్వాంతమందు, 

వాని నన్నిటి( దీర్చి నసత్వరమె నన్ను... 

నదమలాత్యుని. జేయుమా సచివవర్య ! 

1. ఈశు. డొకచోట నుండిన; నెట్టతండు 

నిఖలజగములయం దెల్ల నిండియుడు ? 

శి. ఆతం డొకవెపు చూచిన, అఖిలదిశలు 

కలయ నొకసారి యేరితి( గాంచగల (డు . 

వణ 



కి, ఇంక నొక (ప్రశ్న యడిగెద - ఎట్లతండు 
నీచు నుచ్చుని, ఉచ్చుచి నీచునింగను, 

సేవకుని రాజు, రాజును సేవకుని(గను | 

చితముగ నొక్కతృటిలోన చేయంగలడు? 

పదిదినంబులు గడు విత్తు, పశ్నములకు 

నుత్తరంబుల నందాక నొసంగవేని, 

నీదుశిరమును. ఖండింతు నిశ్చయముగ'” 

అనుచు వచియించె నాతండు వ్య(గు( డగుచు, 

_వభుండు పలికిన యా ఘోర వాక్యముల కు 

నూబు మాటొడ(జాలక మం[తివరుండు 

చి తమున కొంత ధర్యంబు చిక్కయిటి 
అంటి రూం కు 

“సరియె” యని పల్కి, యింటికి. జనియె. వేగ, - 

దీనుండై యున్న తన యజమాను. జూచి 

చింత నొందుచు నొతని సేవకుండు. 
కారణ మెటింగి మం|తిని నూరడించి 

గడువునాఃటికీ నారాజుక డకు జనియె, 

బది 



చింకిగుడ్డలు, తల పేని వంకపొగ, 
కేల గునుపులకల్దను లీల6 డొల్చి 

కఖైదుట నున్న సేవకు. గాంచి రాజు 

అచె)రువునొంది, “నీ వేల వచ్చితి ?' వనె, 

“భూవరా! నీయమాత్యుని సేవకుండ, 

వ్యాధిచే నాదు నేరిక బాథధపడుచు 

లేవ(జాలక న న్నంప, దేవ! మీదు 

(పశ్నముల కు తరము లీయ వచ్చినాండ.” 

సేవకుం డిట్టు వచియింప, భూవరుండు ' 

పలికె, “ఎవరైన నేమి- నా (పశ్నములకు . 

ఉత్తరము చెప్పవలయు, లేకున్న నతడు ' 

_ ఉనురు గోల్పోవ సిద్ధమై యుండవలయు.” 

అనుడు, నారాజుపలుకుల కనీయె భటుడు: 

క; ఉత్తరము చెప్పుటకు పూర్వ మొక్కమాట 

విన్నవించెద, నది విన్నపిదప, మీదు 

చిత్తమునకు నచ్చినట్టులు చేయవచ్చు. 

భం 



ధర్యములు నేను బోధించుతరిని, మీకు 

గురుండ నగుదును కావున ధరణినాధ ! 
అంతతడవును నే నున్న తాననమున 

నుండ, నేల పె మీరు కూర్చుండవలయు.”' 

భటుని వాక్యము లాలించి, వల్లె యంచు 

అధిపృ( డాతని తనదు సింహాసనంబు 

మీ(ద కూర్చుండ(గా నియమించి, తాను 

(క్రింద కూర్చుండె, సభ్యులు జిచ్చవడంగ. 

. ఠీవిగా నట్లు కూర్చుండి సేవకుండు 

భటు నొకని పిల్చి, యొక గాజుపా[తలోన 

పాలు పోయించి, “అయ్య! ఈపొలయందు 

వెన్న యున్నద ?* అనుచు భూవిభుని నడిగె. 

న ఉన్న" దని రాజు వచియించి మిన్న కుండె; 

“ ఎచట నున్నది ?' యని తోనె, భృత్యుం డడిగె; 

“అంతటను నిండియున్నది' యనుచు జేండు 

బదులు పలుకంగ, నీరితి. బలికె భటుడు. 

ఆంచి 



1, * వినుము భూవర ': పాలలో నణంగియుండి 

వెన్న యంతట నిండారియున్నయట్లు, 

ఈశు(. డొకచోట నుండియు నెల్లయెడల 

నిండి నివిడీకృతు. డయి యుండు. జువ్వె.”. 

దివ్వె వెలింగించి భటు( డంత, “దీని కాంతి 
అధిప ! ఏదెస నున్నది ?' యనుచు నడిగె; 

“అన్ని దిక్కుల వెలు(గుచునున్న' దనుచు 

జే(డు బదులిడె, భృత్యుం డీరీతి ననియె. 

శి. “* దివ్వె యొకచోట నుండియు, దిశల నెల్ల, 

నిండుకాంటి( (బకాశించుచుండురితి , 

ఈశు( డొకవైపు చూచియు, నెల్లదెనల 

నొక్కసారిగ( జూచుచునుండు జీండ 1° 

అనుచు [కమ్మణ ధరణినాయకుని జూచి 

“ఇప్పు డే నెట నుంటినో చెప్పు డనుచు 

నతడు (పశ్నింప, 'నొదుసింహాసనంబు . 

నందు కూర్చుంటి' వని చెప్పె నవనివిభు(డు. 
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వికటముగ నవ్వి. తోడనే భృత్యు. డనియె; 

“ అహహ: దేవర యెంత మాటాడినారు ! 

మీరలో ?-' “నేను. నేలపై. గూరుచుంటి'" 

ననుచు బదులిడె గొణుగుచు మనుజవిభుండు. 

రి. “నీచు నుచ్చుని, ఉచ్చుని నీచునింగను, 
సేవకుని రాజు, రాజును "సేవకునింగ 

చిటికలో తాణుమాణుగ చేయుచుండు 
చిత్రముగ దేవు. డిదె వానినృష్టిమిహిమ."' 

అనుచు వచియించి, భటుడు సింహాననంబు 

తోడనే డిగ్గి 'కేల్లోయి దోయిలించి, 

“' పభువతంసమ । మీ మూండు (పశ్నములకు 

నుత్తరంబులు చెప్పితి యుక్తి మెోంయ; 

శిరము తటి(గింతురో, లేక శిరమునిండ 

_ గుమ్మరింతురొ ధనరాశి కూర్మొ మీజి ? 

నాధ! మీచిత్త, మవ్వల నాదుభాగ్య 

_ మెట్టులున్నదొ యట్లు చేయింపు డయ్య,”' 

బల 



అనుచు వచియింవ, నాతనియాత్మ బుద్ధి 
చాతురికి రాజు తద్దయు నంతసించి, 
చాల సమ్య్మానముల( జేసి సత్కరించి 

వాని నాస్థానపండితు(గా నొనరె. 

౪౫ 



కో(తులు . . 

ఉరము [కింది కిళోరంబు లూ(గియాడ, 

తరువుపైనుండి వేజొక్క తరువు పైకి 

లీల( గుప్పించి, పండ్లికిలించికొంచు, 

ముక్కు. నులుముచు, వింతగా బొమలు (తిప్పి, 

ఎక్కుస క్కెము లాడుచు వెక్కిరించి 

కనులు చికిలించి కిచకిచ మనుచు. గూని, 

కొమ్మ నొకబేతితోం బట్టుకొనుచు (వేలి 

యూ(గులాడుచు, నొకచేత నొడలు బజీకి, 

_ గోట నిజికినపేలను నోట నిడుచు, 

. ఇలకు లంఘించి కుప్పిగంతులను వెచి, 

వాలముల( దిప్పికొంచును వానరములు 

వికృతచేష్టల( జేయుచు వెలయుచుండె. 

ఆషా 



పచ్చిబా లెంత 

తల(గ విరు లింగ, గారియు చలి విజణు(గదు, 

వాట చిత్తడి, పొల మొక్క పరువునేల, 

పురిటివరునను మార్నిళ్లు వోసికొనవు, 

విడవు తలకొంగు, ప త్తెపుపిడుచ దినవు, 

గనిమపై ఈతపొదనీడ, జినుంగుబొంత 

పజచి పాలిచ్చి నినుంగును పండంబెట్టి 

పదము పొడుచు జోకొట్టి నిదురవుచ్చి, 

బురదమళశ్లను పరియూడుపులకు దిగుదు; 

వెంత మొజకవె పచ్చిబాలెంత వయ్యు ! 

కూలి గింజల రీంత క క్కురితి యేల ? 

పేదరిక మెంత తెగువ నేర్చెనొ గదమ్మ! . 

౪౭. 



విచ్చకత్త 

కొ(పురము బెట్టునీడ, మగండు రోగి, 

పాలు చేపమిం బోరిడు పాప చంక, 

 కూటికై యెడపిల్లిలగొల్లు వెంట, 

నెత్తిపై, (ప్రొద్దు నడువీథి, ఉత్తజోలె, 
పస్తు, (ేశటి, సొగదు బాట- దవ్వు, 

వాడవాడల కసరులు, వేడియూర్పు, 

బుజ్జగింపుల బుడుతల బొజ్జ నింతు, 

 వాకులత జూప, వింత చిరామపడవు, 

ఈసడింపపు, వినువవు, వేనట(గొన : 

వకట ! మనుగడ అేబర్ధ మైనం గాని; 

" చేనటిక మెంథ యోర్సు నేర్చినదె తల్లి ! 







ఏల పూచిలతి వో చిన్న నిలిపువ్వ : 

(పేజిలు నడయాడు పచి్చకబయలి నడుము 3? 

నునుజు రెవ రెన నాదారి మనలి రేని 

వారి యడుగుల. బడి నల్లి వాడిహోవె ?. 

నీకు పే రేమి లేకున్న నీలిపువ్వ: 

సొకుమార్యమునందును, సొరభమున, 

సోయగంబున నీ సాటి నుమములందు 

కొంచె మేనియు6 గరిగెరే కోజణ(త నీకు ? 

దే 



వన్నె చిన్నెలు గల పువ్వ లెన్ని యున్న 

నిన్నె (పేమింతు మనసార చిన్నివువ్య ! 

నీ నిరాడంబర వివిక్త నిష్కళంక 
జీవనంబును నలవడ౦ జేసికొనంగ: 

 ఒరుల మెప్పుల నొసింప నొల్ల వెపుడు,, 

తళుకుబెళుకుల వాంఛింప( దలంప వీపు; 

పావనంబగు తావకజీవనంబు. 

“గడియ మైనను థన్మ్యంబు గాదె పువ్వ | 



పయ గూర్తురు, కూ an నెప్పుడు 

తల్లిదండ్రులు కినుకచే, దన్ను గొట్టం 
దన శిరంబును వారి యకు సున గదించి 

జాలి పుట్టంగ నేడ్చెడు బొలు(జూడ 

ఉల్ల మెవ్వరి శై కన రంజి ల్లి కున్నె? 

ఇంతలో నవ్వు, నేడుచు నంతలోనె, 

ఇంతలో వేండు, బెదరించు నంతలో నె, 

చిత్రములు గావె పసిపాప చేష్ట లౌరః 

bw 



_వింతవస్తువొ తాయమో చెంత నిడిన 

యంత, కనకావిషేకంబు నందినట్లు 

పొంగి గంతులు వెచును నింగి ముట్లు; 

అల్పసంతోషి కా( డే యర్శ్భ కుండు? 

పువ్వందేనెయు తావియు పుప్పొడియును 

" చిందకున్నను చెడకున్న చెదరకున్న, 

ముద్దు వి్డల నవ్వుతో బోల్పవచ్చు 

కొత్త త్త (కా విచ్చు పున్నాగ గుచ్చకంబు. 

కన్నె వెన్నెలకన్నను, వెన్న కన్న, 

: మంచువింధులకన్న, కొమ్మించుకొన్న, 

. కునుమమకరందమునకన్న కోనులంబు. 
.. చిలుతపాపల చిన్నారి చిన్ని నగవ్న.. 

. నల్లనివి యెల్ల నీళ్లను, తెల్ల వెల్ల 
పొల అంచును నూటిగా, ఐలుకుచుండు, 

= కల్లికపటంబు లెజు(గ(డు పిల్లవాండు; 

. వ్ విదం డన న్ చేవుండన చేవ భేద మున్నె ? 7 . . 

న. 

నం ల . 



ఆడు, నేడుచు, పలవించు, పొడు, సోలు, 

తేజీపొఅగ( దిలకించు, శేరు, నవ్వు, 

గొణు(గుం దనలోన, వేదురు గొన్నభింగి 

నుండు; పసిపాప కేవల యోగి కాండె! 

ఠీవి బొటవేలె పిల్లన గోవి గాంగ 

మోవిం గీలించి, యెల్లరు మోహజలధి 

నోలలాడ(గ కలరవ మాలపించు 

ముద్దు విడ్డండు గోపాలమూ రి కొండె? 

తనదు నవ్య త్రీ మధుర గీతంబులకును 

కొలు సీతుల యల్లార్చు తొళములుగ, 

'వెలికిల( బరుండి [క్రీడించు "వీడ డన్న 
a 

| 'లోకశ క్యాజమునకు మాజాకు గాడ ?. 

చెండిపశ్లెరమునయందు వెలుంగుచున్న 
'కప్పురపుదీపమో యన నొప్పు మీజు 
జిలుంగు చెల్లని దుష్పటి'సెజ్జమీ(ద 
ఠీవి. గూర్చుండి |కీడించు డింభకుండు. 



| “ఎట్లు పచ్చితి ' 7 నన్ను నీ వెచటినుండీ 

. తెచ్చికొ ంటివి ? అమ్మ రో | లకు మనుచు 

' పలుకుపలుకున శే! రియ ల్ కుచుండ 

అడిగె నొళనాండు తన రత ల్లి నను(గు బిడ్డ. 

కనుల నానందబాష్పముల్ తొనంకియాడ 
.. చిన్నివాలుని నక్కునం జేర్చి తల్లి 
మోవి 'మోవిని గదిబించి ముద్దుగొనుచు 

+ కెట్లు వచియించె మక్కూన, యుట్టిప డంగ, 

నాదు వలపుల మొలకవై, నా తలంపు 
.. పంటవె, నా తపంబుల ఫలమ వగుచు 
_ దాంగియుంటివి నాదు డెందంబునందు . 
= ఎఇన్నినా ళ్లును'నా ముద్దు చిన్నికూన .! 



చిన్నతనమున కూర్మి నెచ్చెలుల( గూడి 
మంటిముద్దల చిన్నిబొమ్మలను జేసి 

వేడుకలు మీజ నే నాట లాడునప్పుడు 

బొమ్మలను దొ(గి యుంటివి ముద్దువిడ్డ 1 

అనుపమం బగు భ కి నే ననుదినంబు 

_ ఎలమి గృహదేవతల పూజ సలుపువేళ, 

దేవతలలోన నీవు మూ ర్రీభవించి 

నిలిచియుంటివి నాదు మందిరమునందు. 

యౌవనం బను తొలకరి యంకురించి. 
మవ్వ మగు నా మనం బసు పువ్వుగుర్తి 

విరిసి యల్లన జీకులు విచ్చునపుడు, 
ఆంటియుంటివి తావివై యందు విథ : 

నొదు జీవితమునయందు, నీదు కూర్మి 
తండిజీవితమున, వాని తల్లిదండి = 
జీవితంబుల వేయేల -- సృషి మొదలు 

_నిలిచియుంటివి యీ యింట. నే(టిదనుక, 

Re 



ఆ యనరాత లేజోరాశి నవతరించి 

విశ జీ వన -హాహినీవీచిం దేలి 

నాదు మానస సింహాననమున నేడు 

కజికొంటివి పటంచు తుట్టతుదకు 

ముదు 'లొలికెడు నీదు నెమో శ్రముదమ్మి 

| కాంక్ష చీల నెగాదిగ? 'గాంచునెడల 

దృష్టితా(కెడినో యంచు దిగులు జెంది 
1 కేజీపాజ(గం దిలకే లవ నేర నెపుడు. 

సన్న శై శె నను నను నివు కన్ను మొణ గి 

జుటింగిపోదువొ. గక సరించి యనెతు. ఫీతి 

. మంజులం అగు నొ వాహుషంజరమున 

పట్టేఎంధించియులతు నో న్ -విట్టిపటే 1)" 



ఏల యేడు చునుంటివి 4 

చిన్నికన్లవ ము త్రెంపుచిప్పలందు 

జాలీ కన్నిటిము .తెముల్ జాలుపాొఠి, 

ఏల యేడు)చునుంటి వో బాలసొప ? 

ఇనకి నిను గొట్ట నెవనికి చేతులాడె ? 

చి ట్రిచేతుల సారె శట్టిట్టు పీఏ 

శేల'వె నీవు పొరలాడ, ధూళి యంటి 

మురువు గులి కెడు స: మోము మురికివాతె 

ననుచు కొట్టి యెవ రైన నను(గువిడ్డ | 

చలువ వెన్నెల లెల్లెడ చిలుకరించి 

_ ఎలజీవులం గడు నులసిల్ల (జేయు 

చందురునియందు నొక్కింత కందు గలుగ, 

తక్కు. వయ్యెన యాతని చక్కదనము ? 

వా 



గలు గలున చిణుగజె లలలాడ 
య య ౫ యా 

అలనలన మెల(గ నడుగు లిడుచు 
ళా దం ధు 

చింకి చొక్కా-యితో నీవు చిందులాడ, 

_ కొటిరే నిన్ను నెవ రైన చిటివిడ్ ? 
క్ర అ జ అడ, 

విన్ను వీధిని జాబిల్లి 'వెడలువేళ 

చివికి శిథిలమై యెడనెడ చెదరియున్న 

సన్న తోలకరిమబ్బులు తన్ను గప్ప. 

_ కొజంతవడియెస యాతని కొమరు(దనము ? 

ETT ~~ 



టల నవ్వుచునుంటివి ? 

నీల నొక కేల విజిగిస కోల. బటి 

జకోయలు మీజంగ పచ్చికబయలుమీ(ద 

ఓహొ | ఎంత హాయిగ నాడుచుంటి పోయి? 

ముచ్చటగు. గాదె నిను జూడ ముద్దుబిడ్డ | 

వ! 

చేతి కందిన పస్తువుల్ (పీతి గొనుచు 
_ వేడుకలు మీజ సీ వాట లాడుచుండ, 

అంద(జాలని వస్తువు లాస('జేసి 

వెచ్చనూర్చుచు నే పొద్దు పుచ్చుచుందు. 

౧౧ 



చలువవెన్నెలగుత్తితో, సంజతోడ 

హాయి మీఆ(గ నీ వాట లాడుచుండ, 

చెండి బంగరురూకల పిండు బేరి 

తనివి నొందని యాసల. దవిలియుందు, 

అందరాని ఫలంబుల కట్లు సాంచి 

పొంచనేరని పదవుల( బొంద. గోరి 

చేయరానట్లి పను అన్నా చేసి చేసి 

'గడుపుచుందును రిత్తంగా కాల మెల్లి. 

ఆన అనియెడు సొగరమందు నీది 

_మునింగి తేలుచు, తేలుచు మునింగి నేను 
. జడుండనై జీవయ్యాతను గడప్పుచుండ, 

నవ్వుచుంటివి శాంబోలు నన్ను. జూచి, 

+ 



'కసవియా రక్ష 

గుప్పు మని మండు నోడపైకప్పుమీంద 

నిట్టనిలుచుండె. బాలుండు నిబ్బరముగ, 

నంజ,కెంజాయనడుమ భాస్యరుండు వోలె, 

దట్టముగ మండు మంటల. నట్టనడుమ.. 

విమలకొంతుల బాలుండు వెలు(గుచుండెం, 

వీరరస.మౌర | మూ ర్తీభవించె ననంగ 

ఉజ్వలంబుగ జ్వాలలు. ప్రజ్యారిల్లె . 

రాని, యా వాలు( డొక్కింత కదల(డయ్యె 

రండేయానతి wa తలను దాల్చి; 

బశిర ! ఎంతటి ధీరుండొ బాలకుండు ౪ 

ద . 



జా చెప్పుమా తండి? నే నింక నిప్పు డెన 
॥ లు 

ఆవలి శేగుదునే' యంచు నజబె సతండు, 

ఎణి(6గ6 డక్కట ! తన తండ్రి యింతమున్నె 

అగ్నిహో తుని కాహుతి యయ నంచు. 

ఫీకర కరాళ సర్పుజిహ్వికల భాతి 

బుస్సు బుస్సని చిద్చులు. బుగులుకొనియె; 

విలయకాలము కాసీంచు. విభుని. బోలె 

_నిర్భయంబుగ నిలుచుండె సర్భకుండు. 

'వేడ్యమై మృత్యుదేవిని పెండ్తియాడ- 

తమక మొందెడు 'పెండిలికొమరు. డనంగ, 

ఠీవి మీటగ నిలుచుండె' డింభకుండు 

వీర శృంగారరసములు షెనంగులాడ. 

“ఏల పలుకవు 2 నా పని యిప్పుడైన 
-. అయ్యెనే 2 యని రమ్మణ నజచె నతడు; 

F వాని, పలుకులు చిట'పెటార్భటులనడుము 

_నడగిం యవలికి వెలివడ వయ్య సకట 

— : 



పాదముల సోంకి యూరుల పైకి( (వాంకి, 

కొనున( జెనంగి, కంఠంబు కౌగిలించి, 

చిట్టిచుబుక ౦బు చుంవించి; ఎట్టితీపొ 

వీతిహో తుని కా ముద్దు బిడ్డ మీ(ద ? 

జలన మొందెడు వహ్ని కాజ్యాలలపయి 

అతని జీరాడు కురులు నొట్యంబు నలిపె, 

విరియంబూచిన మందార తరువుమీ (ద 

బా?మె మూ(గు తుమ్యెదపాళి యనంగ 

మరల గొంతెత్తి కడసారి యణిబె నత(డు 

“నిలుతునే యింక 2 నియాజ్ఞ తెలుపు పుయ్య' 

జాలి గుల్యైడి యా పలు. లాలకించి 

కొందలము జెంది జలనిధి ఘోషవె'పై. 

అంతకంతకు "పెనుముంట లగ్గలించి. 

గుఫ్పుగుప్పున కుప్పించి యుష్పరమున 

కెగసి, యట్టిట్టు గాలిలో నెగురుచున్న . 

ధ్వజముమీ(దిక దండెత్తి దాడి సలి"ె. 

౧౫. 



అర్కంటా : ఏమి చెప్పుదు ?- నంతలోనె 

వెడిద మగు ఫీషణఛ్వని పిడుగు వోలె 

ఉదధిమధ్యమునందుండి యుద్భవించి 

బోరుకోల(గెను దిక్కులు మాలు, మో(గ. 

ఐళ్లు'మని యంత. నా నావ (బద్ద లగుచు 

చాపకొయ్యయు, చుక్కాని, చావతోడ 

_ చిదుర చిదురలై జలధివిచికల( దేలె 

| అక్క_టా ! ఎందు సున్నాండొ యసుంగుబిడ్డ / 

- కడలికడుపున నడంగెనో 7 గాలిలోన నః 

లీన మయెనొ 2? బొలుండు కాసరా(డు; " 

మిణుగురుల బోలె ధగథభగ మింట మెణయు . 

అగ్నికణముల నడుగుండీ యతనిజాడ. 

దారు ణల బగు నానాండు. తరణియందు.. 

- (మంది రెందరొ మనుజులు. మంట మగ్గి; . 

' నిలిచెనే వారి. సామములో' నేంబిడనుక 

ధీరుం డగు బాలు ల డీతని పేరు దక్క? oR 



జబాలఏరు€డు 

చిట్టి చీమయు చౌరరాని దట్టమైన 

సట్టడవి, న్ రొక్క దిన నమున, “నడికిశే రయి, 

_ నొంటిమై యేగుచుండెను యోధుం డొక(డు 
'పదియు నెనిమిదియేడుల పడుచు వాండు. 

ఫీకరం బగు నొ ఘోరవిపినసీమ 

నిండు వెన్నెల తీ(గలు నిగుడ వయె, 

చుక్కుగుంపుల మిసమినల్ చొరంగరావు 

పొటకరించిన కటికిచీశటులె కాని. 

చిమ్మబీంఠటియే తన చెలిమికాండు, : 

తోర మగు ఛై ర్యసంపద తి కోడునిడ, 

స్వామి క్రియె రమ్యభూషణము గాంగ 
_ఏటకొ చనుచుండె యోధు డా కటికిరేయి 



అధిపునానతి తల దాల్చి యాత. డప్పుడు 

అరులజాడల నరయంగ నరుగుచుండె, 

ఎక్కడే చీమ యింత చిటుక్కు మన్న 
వేయికన్నుల గని పెట్టి 'వెదకుచుంతె. 

“మూ(డుజాముల రాతిరి ముగిసె నిపుడు 

ఎట్టి యలికిడి వినంబడ దింతదనుక ; 

జరిగెనా రాతి, సిద్ధంబు జయ" మటంచు 

మోద మందుచు నాత(తు మురియుచుండె. 

ముగిసి రాతిరి, కానయు ముగియవచ్చె, 

కూంతవేటున, గన్ప క్రై కోటబురుజు, 

మింట నరుణంపుచబాయలు మిసిమి వెమై, 

కూసే తొలికోడి కొక్కొరో కో యటంచు, 

మించి దినరాజు రేరాజుమీంది శెత్తి 

: పగతుజాడల నరయంగం బంప, వేంగ 

వేంగుజామున దూతయై వేంగు నెజప 
. నేంగుదెంచెనొ యనం దోంబె వేగుచుక్క. 



_ ఆ (పకాంత విశాంతముసందు, వాని 

యుల్ల మువ్విశళులూరించు సూహ లెవియొ ? 

తనదు జనకుని చిజునవ్వొ, అను(గుజనని 

కౌంగిలింతయొ, ప్రభుని (కేంగంటిచూపొ 2 

గౌతమీ పూతనరిలావగాహనంబొ ? 

విమల కృష్టాసరి త్రీర విహరణంబొ ? 

కేశికోడ్యానవనతటీ |కీడనంబొ ? 

ఏమి తల పోయుచుండెనో యెవని 'కెణుక ? 

ఉన్నయటు లుండి, అక్క-టా |! యోధు' డై 

నిట్టనిలువున _మాన్సడి నిలిచె నేమి.? 

పొదలసూటున నడుగు చప్పుడుల వినెన ? 

దవుల నెవ్వియొ గుసగుసథ్వనుల వినెన ? 

అడుగునడి గాదు, పెనుగాలి యగ్గలించి 
గుమురులై యున్న యాకుజొలపములు వీవ 

అటమటించెడు రెమ్మల తటపట లవి; 

గుసగుసలు గావు, పొముల బుసబుస లవి. 

౧౯ 



అదిగో ; అది యేమి ! ఎవ్వండో పొదలనుండి 

దొంగ కొంటోలు- 'మెల్లంగా తొంగి చూచి 

"జెంగు మని యొక్కగంతున చెంగలించి 

పెజికె ఖడ్గంబు బాలుని కరమునుండి, 

ఒక్క-రు(డు కాదు- పదుగురు. పెక్కు. రగుచు 

పుడమి యీనినచందాన పొదలనుండి 

ఒక్కరొకరుగ నొతనిచక్కి. కుటికి. 
చుట్టుముట్టిరి యీ(గలతు మైలట్టు. 

వాలు(డా ! నీదు కోర్కెలు భగ్నమయ్యె, 

నిన్ను జయలక్ష్మి వరియింప నున్న తజిని 

చిక్కువడితివి పగతురచేత( దక్కి. 

చీమగమిచేత( జీక్కిన చిలువనోలె, 

“మిన్నకుంటిన సరె, నోరు మెదషిజేని 

= నికితకరవాలధారల నీశిరంబు 
= బెండు మీటినగతి చించి చెండువార” 
మనుచు బాలుని గద్దించి రరులు గదిసి. 



విచ్చుకత్తులు చుట్టును వీంగియాడ 

వొలవీరుని వదనవింబంబు వెలసె, 

వేయికరములనడుమను వెలుంగుచున్న 
చండమారాండవింబంబు చందమునను. 

మరణ దేవతా వదనగహ్వరమునందు 

కొమరు మీ (గ బాలుండు కొలువుదీర్చి 

“దండు విడిసెను రిపుసేన, లెండు రండు" 

అనుచు నెలుంగెత్తి చీరెను తనబలంబు. 

శంఖరవములు, నడుగుల చప్పుడులును, 

సింహనాదంబులును వాని చెవుల బడీయె; 

“పొండు, రిపుసేనలను దాంకి పొడువు డనెడి 

అట్టహాసంబు లొక పెట్ట ముళై మిన్ను. 

తళుకుకత్తుల మెలపులు తొండవింప 
వాని నెమ్మేన నెత్తురువాన కురిసె, 

భూరి గర్భారవంబున పీరు. డజిచె 

“దండు విడిసెను రిపుసేన, లెం' డటంచు. 
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పుష్పితాళోకవృ కంబు పొలుపు గులుక 

చిజబుతం డొకచేత సేనల. జేయి వీచి, 

ఎ త్తి యొక చేత శంఖంబు న్ నొత్తి యూందె 

ప్రాణవాయువు కంఠంబు బాయుదనుక. 

% ఖు * 

ఉభయదళములు తల(వడె నొక్క పెట్ట, 

. తెల్లవాజెను, రిపుమోము వెల్లంబాతె; 

గెలుప్ప గలిగియు జేనికి( గలుగ దయ్యె 

. నిండుమోదము బాలవీరుండు లేమి. 

పహ 

వ 



సత్యకావు(6డు 

(కుంకెతపనుండు, పక్షులు గూండ్లు సేరె, 
ఆలకదుపుల( జయ్యన తోలికొనుచు 

ఆశ్రమమునకు షునిబాలు రరుగుదెంచి 

చేరియుండిరి బారులై చెట్టునీడ. 

అది మహాముని గౌతము న్నాశమం౦ంబు; 

శిష్యు లెల్లరు తనచుట్లు చేర కొలువ, 
యి. 

ఏవి హో(తముపొంత నా గౌతముండు 

అలరు చుండెను రెండ వవయగ్ని 

అంత నొక వింతబాలకుం డరుగుదెంచి 

ఫలము పుష్పము లర్చించి, భ కిమీల 

మౌనిపదముల "పెం దనవమెళిసోంయ 

(యెక్కి, యీరీతి వచియించె. ముద్దులొలుక, 

అలి 



శిష్యునింగ నన్ను ధనాగత్ఫు జేయు మయ్య, 

న్వచ్చ మగు (బహ్మతేజ షు పదనమం ను 

_ఉట్టివడ, నెట్టయెకుటను ని బైనిలిచి 

యున్న బాలుని బ్ వొడ(గని. యూగిపరు(తు 

పలికె సిరీతి. కూరిమి యొంకోలె త్ర. 

“ఈశ్వరుడు నీకు శుభముల నిచ్చు. గాక! 

ఏ కులము నీది? నీ తండి యెపండు వత్స? 

అ్రిహ్మ విజ్ఞానమును నేర (బాహ్యణుండు 

“తల్లినే కాని కూర్మితం 1 డియెవండొ 

యింతకాలముద నుక. నే నెజు(గ నయ్య, 

అమ్మక డ శేగ్త కులము గి గోత్రము నడిగి 

| తెలిసికొని వత్తు పంపుమా మా సెల వొ నంగి. ' 

వ. 



బాలు. కీరిత నొయ్యన బదులు పలికి 

మునిని వీడ్కొని, మింటి పై మినుకు మనుచు 

"మెరయు చుక్కల గుంపుశే తేయివు నూప 

ఏటిదరి నేగి తన తల్లియిల్లు జేరె .. 

తనయు రాక నిరీక్షించి తమక మొప్ప. 

తలుపుచెంగట నిలుచున్న తల్లి యతని 
గాంచినంతనె వాళిమై క కొంగలించి. గ. 

శిరము మూర్కొని యిట్లనె పెరిమ గులుక. 

““కాంచితి వె యోగిన తము ు గాండ్ దీలు గ 

ఆదరించెన దయతోజ సతండు నిన్ను? / 

యతివరేణ్యుండు ని నీ కేమి యానతిచ్చె. 2 

చెప్పుమా యేమి జరగెనొ చిట్టిపట్టి 2'' 

“కాండ కడలొ త్త మునివర్యు. గాంచినాడ, 

అధికదయతోడనన్నత( డాదరించె, 

బాహ్మణుండు తక్కు 'యన్యుడు (బహ్మ్యతత్వ 

మరయరా దని మే మౌసీందు డానతిచ్చె. 

౨౫ 



“అమ్మ ః ఎన్నీయొసార్లు నిన్నడుగ( దల (చీ 

 నుడువం దలంకితి నీ మది నొచ్చు ననుచు; 
. | ఎవండు నా తండి ? ఆతని 'దేమి కులము ? 

నుడువుమా''. యని మెల్లన నడిగె నతండు. 

సిగ్గుచే నంత నేలకు శిరము వంచి 

ఉను రని యామె వేడినిట్టూర్చు పుచ్చి 

గద్గదిక తొటుపాటును కడలుకొన(గ 

పలికె నీరితి నన్న నియెలు (గుతి కో డ.. 

“పేదనై జవ్వనంబున పెండ్లి లేక 

'వెక్కుపతుల సేవించితి స్వేచ్చ మీట; 

' పొత్షమితివి నాండు నీవు నా కడుపునందు 
ఎట్లు వచియింతు సీ తండి యెవండొ కుట్ట 1" 

. * ప 

_సంజకడ లేచి శిష్యులు స్నానమాడి 

చదువుచుండిరి గురు నొద్ద కాస్త్రములను; 

_వ్లాలుండ్య డంతట చనుదెంచి కేలు మోడి 

మౌన్లిఫాదాబ్దములకు నమస్కరించె 



“నీదు కుల మేది ! ఎవ్వండు నీదు తండి ? 

నుడువుమా వత్స! యని జాలు నడిగి మౌని; 

జాలి గులుకంగ వినిషించె బాలు డంత 

తల్లి తనతోడ న చెప్పిన ౩ దెల్ల మునికి. 

“సిగ్గు నెగ్గును విడిచి. యీ 'చెడిపెకొడుకు 

ట్టి 'సాహనమున కొడిగతై నౌర 1” 
- అనుచు పడుగులు గునగునలాడికొనుచు 

చుఖు కుచూపుల నతని వై బఖిపీ రంత. 

కనుల 'నానందబాష ముల్ తొ తొనకియాడ 
దిగ్గు రని లేచి బాలుని విగ్గం బొడివి 

కో(గిట గదించి మౌని గద్దదిక గదుర 

ఇట్టు వనియించె మక్కువ యుట్టివడంగ. 

.. “ోతల్లిగ గుతున నించుక దాచ కుండ 

సత్యము వచించితివి గాన 'నత్యకాము' 
డనడు నీ పేరు సార్థక మయ్యె, వత్స 1 

నిక్క | మగు  దాహ్మాణుండవు నీవ కావె | 

: పక 
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ఏడుగురము, 
 వ్మి యెజు(గని యొక యమాయికప్లు బిడ్డ 

కన న్ను లై కైనను తేణువని చిన్నికూన. 

చెక్కు గిజీన పోల్పాణు చిలుత పాప 

'ఎజు(గునే యది యెటిదో మరణ మన్న ! 

కంటి నొకబాల మార్గంబు. "వెంట జనుచు ; 

ఆమె యాజేండ్ర లేతపాయంపు పూప, 
పల్లెలో పుట్టి పెరిగిన పిల్ల యగుట 

అన్నెమును పున్నె మెయి(గని' యట్టి. బేల 

మ నిగనిగలు దేజి ముంగురుల్ నలులు దిరిగి 

ఆమె మొగమున దోబూచు లాడుచుండె, 

- శేటకన్నులు ముద్దులు మూట గ'పై 

న ఆమె యందము నన్ను మోదాళల్రీ కెళ్ళి. 



i 

“అమ్మ ! నీ నామ మెవ? రని యడిగియుంటి, 

_ “నరళి యని యామె బదులిడె'; 'నదన మెచట 

నున్న దని యంటి, “నెదుటనే యున్న' దనియె 

పలుకుఫలుకున తేనియ లొలుకుచుండ. 

'చిన్ని బాలరొ : నీ౭ంద రన్నదమ్ము 

' అక్కచెల్లెం డు గల? రని యడిగియుంటి , 

“ఎందరో యేల- నాతోడ నేడు" రంచు 

పలికె నను జూచి యబ్బురపాటు నొంది. 

'చిన్నికన్నెరొ 1 వారందు నున్నవాడు 2 

'ఇట్టు లనె నామె, “మే మంద రేడుగురము, 

"అన్న లిరువురు' పోరుగూర నున్న వారు, 

ఇరువురత్కలు ప పతులిండ్ల 'కేగినారు.. 

సుజియు నిరువురు.. కలరు నమాధులందు 

అక్కు. యొకతె, సోదరుల ' కొక్కరు(డును ; థి 

“"పొారిచెంతన యూ పుష్పవనమునందు 

" ఇంటిలో నేను తల్లితో నుంటి. నయ్యా. క 

వీన్ 



“అన్న లిరువురు పొరుగూర నున్నవారు, 
ఇరువురక్క-లు పతులిండ్ల కేగినారు ; 
ఇంటిలో నుంటి నే' నని యంటి వమ్మ. 

ఏడ్లు రెళ్లుం ? నీ మాట లెట్లు పోనంగు *” 

_తడవుకొనకుండ నా బాల నుడివె నిట్లు, 
'ఏీడురము మేము, చెప్పితి నింతమున్నె - 

అందు, నిరువురు గలరు నమాధులందు 

తో టయందలి మామిడితో పునడుమ.' 

ఈవు చెప్పిన మాటలే యియ్యకొందు, 

ఏడుగురు మీర 'లందఖు, ఇరువు రందు 

" ఉనురు వాసి సమాధుల నున్నవారు, 

ఐదుగురు కొదె  మిగిలియనట్టివారు ఇ" 

_ 'ఇట్లి వ మాటల. నాడంగ నేటి కయ్య ఇ 

ఉనురు వాసియు నెదుటనే యున్న వారు 

అల్ల చే యా సమాధులయందు జొచ్చి, 

: వారిపై మట్టి యింక తడియారలేదు. 

సు . 



అనుదినంబుబును మధ్యాహ్న మచట నేను 

కూరుచుండి రుమాళ్ళను కుట్టుచుందు ; 

జననితో6 గూడి పలుమయు సంబవేళ 

(పార్థనాగీతముల నట పొడుచుందు. 

రమ్య మగు పండువెన్నెల రాతులందు 

చలువజాతిన్నె పై6 జేరి, చల్లగాలి 

పఏీచుచుండ(గ, భత్యుముల్ వేడ్క మీణ 

నొరగింతుము నేను మా యమ్మ యచట. 

“'నిర్భ్యలి గతించి నెల యిన నిండలేదు, 

చనియె “విమలుండు' మొన్ననె స్వర్గమునకు; 

తోటలో నవెయా సమాధులును రెండు 

వరుస నున్నవి యొకదాని పక్క నోకటి.' 

*“బాలరో ! వార లిరువురు న్వర్గమందు 

| నున్నచో, నింక మీ రెంద రున్న వారు ణీ 

అనుచు నడిగితి, తోడనే యామే నుడివె, 

“ఇంత యేటికి- మే మంద జేడుగురము.' 



_“వార లిరుపురు మృతిసొంది స్వర్గమునకు 

నేగినా' రని నొక్కి నే నెంతసేపు 
నుడివినను గాని, తనపట్టు విడువ కామె 

పొఢుచుండెను ' మేమంద జేడుగురము.. 

ప ee 



వీచ్చకితే 

శేర్ణమై మె కడు మాసిన చీకగట్టి 

విరియంమాణశిన నిడువాలుకురులు (వేల 

కెలుదోయి సురమ్మునం గీలుకొలిపి, 

వచ్చె భూవరుకడ కొక్క విచ్చక శై. 

అతిప సల్హంతదప్ప విస సి పె చూచి 

వక (గుపొటును ని వెల "పెన(గొనంగ 

దిగు రని లేచి గద్దియ డిగ్గి జేండు 

ఎదురుగా నేగి స్వాగతం "నిచ్చె నెలమీ. 

కటికిచీకటిమొ తమ్ము కడకు౬ దోలు 

కరికిమై జిగి మీటు మిట్లు కోలుప6, జూచి 

“అద్దిరా 1; యామెసోయగ : మోర !.హోౌయను * 

అనుచు తలలూచి మెచ్చిరి యచటి_పజలు 



ముతికివాజిన యా మేలిమును(గునందు 

కాంత నెమోము చెలువమ్ము కొనిపించె, 

చిలు తమబ్బులమాటున. దుణ. గలించు 

నిండు నెలవోఖి కన్నులవండు వగుచు. 

“వాలుంగున్నుల జగ మెల్ల నేల( జూలు 

తరుణిమిస్నరు నే మిచ్చి తనుపువాండ ? 
వాళ మీఅ(గ నన్నె యప్పనము చేసి 

రన్యుండు నగుదు6 గా' కని తలే రాజు. 



సామాన్య యోధుడు 

"ఒక దినంబున సాయం్మత మోరుగల్లు 

నగరవీఘల నొఠవస్టుక్తి నడచుచుండే ; 

అతని దుస్తులు సామాన్య మైన వగుట 
మా 

ఆత( డెవ్వరొ యెణుంగ లేరైరి జనులు, 

దారుణంబును కడు విషాదంబు నైన 

దృశ్య మొక్కొటి యాతని దృష్టి. బడియె, 

శకటశకలంబు వై నొక్క శవము బెట్టి 

లావుమై నొక్క మనుజుండు లాగుచుండె. 

బండిపై కప్పు, శవమువై బట్ట లేదు, 
అతనివెను వెంట నొకండు సాయంబు లేండు, 

బరువుచే [కుంగి యాయాసపడుచు నతండు 
లాగ(జాలక సారెకు నాగుచుండె. 

చిమ 



దోనిం గనినంత పథికుండు *తల్లడలబు 

నొంది యి టసె, “అన్న ! నే నొక ,్హమాట 
ఛ్ 

యగశుగుచుంటిని, దయజసి నుడువు మయ్య 

శకటమున నీవు గొనిపోప శవ మెవరిది*' 
హ్ . 

క ఇ ఇల్లీ జ ఆ, ॥ 

యుద్ధమున, వోరి మరణంలబు నొంఎదినటిీ 
ల! 

అనుచు నాధ మాలు మాటాఖకుండ 

అరిగి చూడక త చదాొరి స: సచుం డె, 

సిద సామా న. ఉనియ ? 

మందు యోధుడు సామాను ఊడ డగునె తలపే / 

అకటా: య యిట్టే వీరుండు టా లెని 

ర్ట ర రం లొ tl tC: ళా య్య 
౬. 

స 
ఈం లే 

లో 
ర. శ్ 



అనుచు వచియించి తోడనే యతడు తనదు 

ను తరీయంబులో చాచి యుంచికొనిన 

మణీమయం. బగు మకుటంబు మౌ ₹ దాల్చి 

వెనుక? జసుచుండె నాళండు గనకయుండ, 

దారి వెంబడి( జనుచు,. (ప తొపరుద.. మ 

చక్రవర్తిని గాంచి: యాశ్చర్య మొండి, 

(పజలు పంతులు (ప్రభువులు భటులు. కొప్పు 

లరిగి.రాబాగోషాల మధిప్పవెంట. .... 

రాజరాజులకు లఖింపరాని యట్టి 

వెభపంబున, ధారుకకీవల్ల భుండు 

ఉకరు పేరును లేని యా యోథధవరుని 

యంత విధుల యథోవిధి నొచరించె.. 
ట్. 

4 బ్ 



మనశాంతి 

పావనం బగు గౌతమీపరిసరము న 
అల్లి విల్లిగ పూందీంగ లల్లు కొనిన 

౫ రమ్యుతలమున నొక కుటీరంబునందు 

కాపురం బుండె నొక పేద కాంపువాడు 

కల(త యెజు(గని వాని కన్గొలుకులండు 
అనిశ మానందలకి తా నధివనసించు, 

వలుద-యగు వాని వక్షఃకవాటమందు .. 
నిలిచి ఆరోగ్య దేవత. నృత్యమాడు 

అత. డొకనాండు తనయింటి యరుగుమీ (ద 

- పిల్ల వాయువు మెల మెల్ల _వీచుచుండ, 

కొమకులును దాను' భార్యయు కూరుచుండి 
స్ వేడు, కలర(గ నీరీతి పాడుచుండె 

8౮. 



““పరులపదవుల కెప్పుడు వాంఛ సేయ 

పరులు నాదగు పదవికి వాంఛ గొనరు, 

ఉన్నదానికి సంతుష్టి నొందువాండ . 

లేనిదానికి లేశంబు కేశ మొంద.''* - 

వేట ముగియించి ఆ దారివెంట మరలి 

“= 'తనదు పరివారజనులతో( జనుచు రాజు, 

అతని పాటల నాలించి య'పై నిలిచి 

హయమువై నుండి వానితో ననియె నిట్లు: 

“బాప్పురే ! ఏమి యంటివి కాంవువాండ ? 

నీదు వాక్యము నిక్కంబు గాదు సుమ్ము 

“ఈ జగం బెల్ల పాలించు రాజ నేను 

నాకు లేని మనశ్శాంతి నీకు. గలదె? 

జంకు గొంకును లేక నిశ్శ్ళంకమ. గను" 
గావ్య మగు నీదు మంజుల స్వరముతోడ 

హాయిగా పాట పొడెదు హాళికుండ ! 

చెవుమ యెటు కల్లె నీ కిట్టి చి త్రకాంతి .?"' 

భక 



అనుకు, నవ్న్వషచు తేనితో ననియె కాయ: 

“చమట యూడి దినం బెల్ల చేను దున్ని 
య 

కూడుగుడ్డకు నేమియు కొలత తేక 

జీవయా తను సాగింతు స్వేచ్చ ఫీం, 

నతియు బిడ్డలు నా కమసన్న మెలంగి 
పనులు గొవింతు, చెన్నుడు బదులు గొనను 

పరులకడ పైన యైన, నెల్లరును నాకు 
మిత్రులే కాని లేం డొక్కు శృతువైన. 

కమ్మ. తెమ్మెరబుడుత నా కన్ముతీ(డు 

-గౌతమీనది నా యూడ్తిగంపుటింతి 

పగలు రేయియు( బాయక (పకృతి కాంత 

నాకు పరిచర్య చేయుచు సా(కుచుండ్లు."' 

ఉస్సు రని రాజు పెద్దనిట్టూర్చు పుచ్చి 

“నిజము నీ మాట లెల్లను నిక్యూవముళు. 

. వెయ్యియేండులు వర్ధిల్లు మయ్య నీవు. 
విన 
Rw 



. మొల గ శ్ జల pw శో 

విశ మెల్లసు వొలంచు విఘ(డ నయిొిు 

అనో ఇ” టో ఇ : " ఇ || . ఇ | +] న్! 

సొన్టైంతము ౪ నామ సుంతయు శంతి లెదు, 

అందును నాకు శ తులె యగుట జేసి 

కుదురుగా నొక్కశేయి.ను నిదుర వోవ. 

(4 ళ్ లేఖ తో జల శ 

పరులు నొదగు పదవికి వాంఛ"సీయ 

కాజా బలో లో _ 

రనెడు వాక్కు మొక్టాటియి సత్యంబు గాదు. 

గా జో భో గ్, జ yf 

కూరిమి తు! నీవియ్యకొం టి వేని, 

ర కిమె నాదు రాజ్వశర్య్వ న్వు మెల్లి 
ల దినాల ఖీ bo య 

నీకు 'నప్పన మొనరించి, నిడు పదవి 

హృదయపూర్వక ముగ స్వీకరించువాండ 

రత్నమయ మగు నౌదు తురాయి కంటె 

బాగు మీణిన నీ కుచుుంపాగ మేలు; 

నొడు బంగరుసింహాననమ్ము కంటె 

అలికి ముగ్గుల నిడిన యీ చకుంగె మేలు. 
" { 

గ a 



నిత్యనంతోషభరితు(డౌ నిన్ను బోలు . 
ఉత్తమో త్రము డొక్కరు( డున్న( జాలు, 

.నొదు సా(మాజ్య మొకటియే కాదు- తనదు 

విమలకాంతుల వెలయించు విశ్వ మెల్ల.'' 

క్ల హా 



అక్కరు నిర్వేదము 

ఆమె యెవ్వరు ? కేల జండాయుధంబు 

రోణ మెజయంగ పంచకల్యాణి నెక్కి 

నమరభూమి విహారంబు సలుపుచుండె, 
వీరరన మెల్ల మూ ర్తీవించె ననంగ 

నెన్నుదుటం దూరి ముంగురుల్ నృత్యమాడం 
చెక్కు దోయిని [గమ్మిన చెమ్మటలను 

మాటిమాటికి కొనగోట మీటికొనుచు.. 
సల బరికించుచున్న యా తెజవ యెవరు? 

ఆహవంబున రిపుల వె మోహరించి 

టీహటిల్లక పోరాడి, యుర్వి నొరంగి.. 
యున్న తన సేన. దిలకించి యును రనుచు 

వేడినిట్టూర్చు . బుచ్చు నాచేడె యెవరు 7 

“అతి 



కరు! ఏ మిది * ఎంతలో నె మార్పు ? 
రు థు 

లలిత శృంగారమున కవఅ౦బ యన 

వని రౌద్రమునకు నొలవాల మగుచు 

ఖీక కాకక ధరియించి ఖీతి గొలి"పె' 

కరుణ కిర వెన యా వాల్తుంగమ్నుదోయి 

(గమ్యచు న్నది విస్పులింగము లనిప్పడు; 

మొలక న వ్వుల నౌ కొలికించి ముద్దు మొగము 

కురియుచున్నది దారుణ కో ధరనము. 

.అరరె | యామె జరీలున హయము డిగ్గి 

చికురములు. విచ్చి. పాయలై చింమలాడ, 

వాలు. రుళిపించి నిష్ణురస్వరము తో డు 

నన్ను కొ(బోలు పిలుచుచునున్న దదిగో 

ఏమి యనుచు-టి ? వీవు పా పీశ్వరివియ ? 

నా స్ఞాలము మేము మేవాడుకాజ్యరమకు, 

ఉసురు లీ దేహమున నిల్చి యుండుడా (క 

పోటిగొ ందుమె సీ స సార్వభౌమపదవి ?' గి. 

లుల్లా 



తిని తెలిసీకొంటి, చి తవ త్తి గి 
iw ఉని! 

శ 
oy , నా రాజవిరుదంబు వదలుచుం ఇదిగొ 

(౫ లు తుచుండయగ నిం తె ee 
గో 

పురంబు నే నింక సలుప6 జూం, 

ఎవడును నయశగట! యూ 

ళం 

| 
నో, డుపనిరే? పా వా 



'తరతరంమిలనుండీ షీ తాతతండు 

లెలజనములు రంజిల నేలుచున్న ! 
లో క కక 

పూజ్య మైనట్టి మేవాడురాజ్యలథ్మీ 

జోలి నా కేల? మీరలే యేలికొను(డు 

రిపుభయంకరమై దుర్నిరిశ్య మైన 
నీదు వదనంబు వీకింప నేర నింక 

దేవి ! భవదీయమూ ర్తి శాంతెంప( చేసి 
నుపనన్నవై నను దయం జూడు మమ్మ. 

సెల వొనంగుము, పోయి వచ్చెదను తల్లి ! 
నిరుపమం బగు నీ శౌర్యనిధికి మెచ్చి 

ఒక్క మేవాడె కాదు- వేజొక్క రాజ్య 

మొసంగెదను నీకు, గెకొను పనదనంబు 

మ్ నకం 
mr 

(Jaan 



శవాజీ శీలము 

లగ్గవటి శివాజి కల్యాణికో ట 

ముట్టడించి పరా క్రమమున జయించి 

సఖులు మంతులు పరివారజనులు తన్ను 

గూడి "సేవింప నొకనాడు కొలువు దీర్చె. 

అరుణకిరణుడు చరమాది నొర(గుచుండె, 
చిమ్మచీంకటిచీర కుచ్చిళ్లు దిద్ది 

“"పెయ సవరించుకొనుచుండె ప్రకృతికాంత, 

'మెల్లంగ నవ్వుచుండి జానిల్లికొదమ, 

నద్దు మణింగెను నథయ్సెల, గధైనుండి. 

యింక దిగలేదు భూవరు(, డెల్ల జనులు 

దృష్టి సారించి యెద్రి యో దృశ్యముదెన 

' చూచుచుండిరి తద్దయు చోద్య' మొప్ప." 

ఇతి 



+ 

మబ్బుమాటున చం|వింజంబు నో లె 

(లీ 
నీ 
వ త్రము మెఠలు (గు [3 

శీ 

జ్య 

'y 

న : చ 
అ సం ణ్ ఆటు 

ఎతబిప్తు జూ 

నాలు 

జజ ఆజా 

టాటా 

న 

చొ 

శం. శు 

కౌ(దచగిన విశ్వ? 

తల యెతి యాం ww మ 

కం పటము 

జ: 

లో 

శా ఒరే 

బందెగ్గొ 

ఫ్ర 
ఓ 



_ “చారు సుకుమార సుందరాకార యైన 

యీమెకొడుపున నే నుదయించియున్న 

అవహాహ |! ఎంతటి ధన్యుండ నగుదునొ కద” 
యనుచు గద్గ్దదవరమున ననియె కీడు. 

అధిపు* డాడిన యా మాట లాలకించి 

తలవోయి3 సభలోని యొలవాము; 
ut) య 

మేదచుటును నిలుచున్న మెల(త లెల్ల 
(=) యగ 

మేలు మే లని తలలూచి మెచ్చికొనిరి.. 

అదిగొ ! ఎవ్వరొ శుభలతణాంగి యొకతె 

రాజి కొంటోలు - సొధాంతరముననుండి 

(పణయదృష్టు ఐతో. బాటు (పభునిమీంద 

కుసుమవర్షము కురిపించె కూర్మి మీణి 

““విలువనగలును సన్నదువ్వలువ లొనంగి 

వెంటనే యామె. దోడొ్కొని యింటి కేగి, 

బలి్రమై నామె బందెగా( బట్టికొనిన 

నేరమునకు కమాపణ కోరి రమ్ము.” 

బ్రా dl 



అనుచు సేనాని కీరీఠి నానతిచ్చి 

డిగ్గు రని పీఠ ముననుండి డిగ్గె ఫకీ(డు, 

:. సభ్యు లెల్లరు లేచిరి నం భమమున, 

సిగ్గుచే నంత సేనాని శిరము వాల్చెః 

ప్త % వు 

కొండయెలు కంచు దొంగలగండ( డంచు 

ఛ తపతి( గూర్చి పాళ్చాత్యచరితకారు 
లెన్నికల్లలు రచియించియున్న నేమి, 

వాని నత్కీ. ర్తి యొక్కి.ంతయేని చడం! 



(బూ సు*సా లీడు 

స్వీయదేశము స్కాట్లండు స్వేచ్చ కొణకు 

తనదు జీవిత మెలిను ధాఠవోని 

ఆంగెసీనల( దల(పడి ఆజుమారు 
య యి 

పోరు గావించి జితు. డయ (బూనురాజు, 

తిరిగి రాజ్యము నెట్లొ సాధించి తనదు 
(పజల సనెల్లరో సంతోషపణుప, నత(డు 

ఎన్నియెన్నియొ వ్యూహముల్ పన్నె. గొని 

కార్యసాఫల్య మించుక గాంచ( డయెః 

నొమ్మసిలి యాత. డూరూర దిమ్మదిరిగి 

నిలిచి తలదా(చికొన నింత నీడ లేక 

కడకు నెట్టులొ యొక పాడుగుడిసెం జేరి 

వెచ్చనూర్చుచు దినములు బుచ్చుచుండె, 

ఓ 
వ 
తీ 'ఇ 



సిగి వేసారి మొగ మళ్హై వేలవైచి 

సనద్రహంమిం నశ(డు చింతించు చుండ, 

లెపుకు గొండు పో(గున (వేలియాడి 

తటుకు మని వాని దృషపథమున( బడియె. 

దాని. బొడంగనినంతనే ధరణీవిభుండు 

తనదు యోచన యొక్కాంత తడవు మాని, 

లూత యేమి యొనర్చునో చూత మనుచు 
దొనిచర్యల: గనుచుండె తమక మొప్ప. 

'గుడి సెనడికొప్పునం దున్న గూండునుండి 

నూలు వెంబడి సాలీండు (వేలుచుండె; 

'“చేరునా యది తనయిల్లు ? చేరలేక 

." అల్లలాడున నావలె నిల్లు దొరంగి ?”' 

అనుచు నొ రాజు వింతగా నరయుచుండ, 

సాలెప్పురు గటై పోంగున (వేలియాడి 

చీటిమాటికి పదముల జిమ్ముకొనుచు 

కడంకమె మీంది కెగం్యవాంకం గడంగుచుండె. 

సో 



"అరిగెనో లేదొ నాలు గై దంగుళములు- 

తోడనే యది [కిందికి తూలి జాలి; 

మరల వెంటనె మీదికి నురికె. గాని, 

తొంటికంటిను [కిందికి తూలిపడియె.. 

తడవుకొనకుండ, (తుటి యైన తడయకుండ 

పెకి చర చర |కమ్మణ (పాంతె చెల(ది; 

కార ! అది యేమి ! పదములు జాజటెనేమొ - 

శేలమీంద గుబాలున కూలి పడియె, 

తెప్పిజిలి కొంతవడి కది తేణి లేచి 

తెంపుచే లేని సత్తువ తెచ్చికొనుచు 

గుప్పు మని పెకి కుద. కొపరించె, 

చేవ యెటనుంది వచ్చెనో వలచి రప్పుడు ? 



మగుడ దిగజాణి సొలీండు దిగువ బడియె, 

తోడనే యొక్కదూ(కున దుమికె పెకి; 

పెకి [కిందికి కిందికి పెకి, నిట్లు 
యా యా య 

బంతి మీటినగతి సారె గంతులిడియెం. 

గ్మ 

! బిల 'కడంగెద వింక నో సాళెపును గ? 

- _వమ్ములై చన నీ పయత్నమ్ము లెల్ల. 

జాట్ కూలితి వింతలో నాజు సూర్తు 

కటకటా! బేర. గలవెనీ గమ్యసీమ ? 

మరల నొకసారి మీదికి నుజికె పుకుగు 

అడుగు మా|తమె తనగూ(టి కవధి యుండె; 

జాతెనా( యింక తనగూ.డు చేరలేదు; 

జయము నొందున ? తుదిసారి జాజీపడున ? 

.ఆల్లనల్లన క్రమముగా నడుగు లిడుచు 
మీ(ది కెగబాయకె సాలీండు మెల్లి మెల్ల; 

చంగు మని యొక్క గంతున చౌకళించి 

ఎట్టకేలకు గూటియుయ్యెలను జేర, 

చ 



““భళిర ః సాలీండ : నీపూన్కి ఫలము నొంది, 

ధృతి దొలంగక నీవలె నేను గూడ 

విజయలక్ష్మీ వరించెద వేడ్యమీణ '' 

అనుచు. నెలుంగెత్తి యణిముజి 'నజబె జేండు. 

కొంతకాలము గడచినయంత, నత(డు | 

చెల్లచెద రైన సేనల నెల్లం జేర్చి 

కతువులతోడ డికొని జయము గాంచి. | 

తనదు (పజలకు న స్వాతం త్యమును ఘటించె. 

ne 

కార్య మేదెన సాధింప గడంగువారు 

(బూసు సాలీని కత జ్ఞ ప్రీ ప్తి చేసికొనుచ్చు' 
జ్. 

లో 

ఖో 



.. (పణయ మహామ 

ఒక విషాదదినంబున నువిద యొకతె 

యేమొ యోచించుకొనుచుండె, నామెవదన 

మొక్కపరి గాఢనిన్నృహ, మొక్కసారి 
 యించుకించుక యాక నూచించుచుండె. 

-శ్రాను మనసార వలచిన తరుణుం డొక(డు 
నష టిరాతిర చెజ వెన్క తో(టయందు 

(ప్రభు భునియానతి సురిదీయంబడంగ నుండె, 

అంగ్నమని గంట (మోగిన తణఆమునందె 

పుడమి "కెల్లను బంగారుపూ (త పూని 

అరుణ వింహీము చర మాలి న సమించె; 

రమణి యం)తట తన మంది కమును వీడి 

రయమునం ౫) బంవనొలయము' వెచ్చ. 



ఇంతి యచ్చట గంట వాయించువాని' 

తోడనిట్లనె పెదవులు తొ(టువడ(గ, 

“అన్న ! అల్లదె కారాగ్భహంబునందు 

.బంధియె యుండె నా కూర్మిబందు గొక (డు 

చల్లి కై వచ్చి ముంత దొచంగ నేల ? 

ఆత(డే నాదు చిన్నారి యనుపుకాండు ; 

నృవుని కాననమున( జేసి నే(టిరా తి 

గంట (మోయంగనే వాని కంఠ మెగయు 

చెప్ప నేటికి *,. వాని రక్షించువాడు. 

' ఈవు, దేవుడు తక్క నిం వెవండు లేండు, _ 

ఈ దినంబున గంట పాయింస పూని 

సేమతో నారు పతిఫిత పెటు మయ్య. “' 
| బె 

నేడు డెప్పుదియే(డుల వాడనై తి 

తేనియానరి యేగతి మానువాండ ? 



చాల కొలమునుండియు స్వామియాజ 

నెజప్పుచుంటిని, నేండును నెజిపువా(డ, 

ఏది యెటులై న -. గంటవాయింప మాన 

-. అనుచు వచియించె వృద్దుడు వ్యగు( డగుచు. 

పిడుగు బోలిన యా మాట వినినయంత 
ఉల్లమున నామె యెంతయు తల్లడిల్లి 

నేలపె నొక్క పెటున కూలంబడియె. 
యమ రు 

తెప్పిణీలి కొంతవడి కామె తేటి లేచి. 
ఎతటుకు మని యొక్క యోచన తట్ట మదికి, 

గంట (వేలాడు గోపుర్నాగంబుకడకు 

నిట్టనిలువున నెగచవాశ నిశ్చయించె 

గంట లోపలి గుండున, గట్టియున్న 

-. తాడు కిందికి (వేలాడ, దాని నామె 

గట్టిగా రెండుచేతుల బట్టి, మీది. 

కక్క నుంకించె, నయ్యారె ! ఎట్టి తెంపొ 7 

క ర్ 



కాలు సేతుల ర కంబు కాల్వగట్లి 

_జొలువాజుచు నున్నను సరకుగొనక,. 

మీది కెగబాకుచుండె నమ్మెలంత, యౌర ! 

వలపు గలచోట (పొణంబు చులుక గాదె? 

ఆల్లివిలిగ లో నెల్ల నల్లికొనిన . 

. బెలందిగూడులు చీకాకు గొలుపుచున్న, 

_కటికిచీళటిగొందిలో కట్టకడకు .. 
చేరుకొనె నామె యె'పైటో శిఖరమున్రకు 

శిరము పై నున్న గంటను చేత దడవి 

ఉస్సు రని యామె యొక్క నిట్లూర్పు పుచ్చె ; 

ముందు గనిన గుయ్యారంబు, (కింద. గనిన 

నంతకంటెను గుయ్యార మగుచుం దోందె. 

. అదిగొ । అది యేమి ? యా తా(డు కదలుచుండె ? 

దరిసె6 గాంబోలు తన (పియు మరణవేళ ; 

ఏమి యొనరింపవలయునో యామె మజచె, 

చిత్తురువు రీతి నూంగాడె చేష్ట లుడిగి. 

శత ఆల 
wre AS 



శ్వాస మరిక ఫై, గుండియ జల్లు రనియే, 

ముమ్మరమ్ముగ చెమ్మటల్ (గమ్మె మేన; 

అంతరాళమునం దామె యెంత సేపు 

[వేలియాడుచు నొరీతి తాళంగలదు ? 

కొట్ట నిచ్చున గంటను ? పట్టుకొనున ? 

అదియు నిది గౌక, సత్తువ [పిదులువడంగ 

పట్టు విడి నేలం గూలున పడ(తి ? యకట | 

ఏది జరుగంగ నుండెో యెవరి కెలుక ? 

వెంటనే యామెకన్నుల వింతకాంతి 

తళుకు లీన, తటాలున తాల్మి నూని 

పెకి గుప్పించి గంటను పట్టుకొనియె, 
(తాణ యె టనుండి పచ్చెో తరుణి కపుడు ? 

మొగము విగియించి కనుబొమల్ ముడివడంగ 

నువిచ యిట్ల 3 హుమ్మని హుంకరించి, 

“ఏది యెబులై న గానిమ్ము నాము ప్రతిన 
యిదియె, యీ రేయి గంట వాయింపనీయ *' 

౬౦0: 



తెంపుతో నిట్లు ఘోర (పకిజ్ఞ చేసి 

ఒకగచేతను (తాడు, వేజొక్కుచేత 

బలిమిమై గంట గట్టిగా. 'బట్లుకొనుచు 

(వేల నుంకించె త కొయ్య లి రేయి యెలు, 

తాణతో రెండు చేతుల (తాడుబట్టి 

లాగుచుండెను గంటవా డాగకుండ, 

గంట (మోగుచున్నది గొందలంచె 

పొపమాతండు వినలేండు బధిరు. డగుట. 

తన కరంబులు వడవడ వణ(కుచున్న 

. పడతి తన చేతిపట్లు తా విడువ దయ్యె, 

హృదయ మదవదయె కడు బెదరుచున్న 
నదశు పెదప్పుల* ని ట్లామె వదరుచుండె; 

నగుంగాత, (వేలుదాన 

న- గంట వాయింప నీయ. క 



బళ్లుమని యంత నల్ల దే తెల్ల వాటే, 

ఓహోొ! ఏమి యా జనుల కోలాహలంబు ? 

ఆత(డెవ్వ(డు ? ముందుగా హయము నెక్కి 

వడి హుటాహుటినడలతో వచ్చుచుండె. 

గంటపై నాని యుంచిన కరము దిగిచి 

పగమన రెండుచేతులు విగ గూర్చి 
౧ ౧ 

గుప్పుమని జాజి నేలపై కుటీశె కలికి 

మింటి పైనుండి తెగివడ్డ మినుకు వోలె, 

కాలుమబ్బులనుండి (క్రొక్కొ_రుమెలు(గు 

కరణి, చిమ్మచీకటినుండి తరణి వెడలి 

పరుగుపరుగున సరగున నరుగుదెంచి 

జేనిపదములవై( దనమేను జేర్చె. 

కాయిచున్నట్టి కన్నీటిజాలుచేత 
దొర(గి |నవియించు చెమటవిందువులచేత 

ఏణులై పొజు నెత్తురుధారచేత 
_ కడిగె తొయ్యలి (పభుపాదకమలయు గళ. 

బున 



తోడనే లేచి చేదోయి దోయిలించీ 

చినుంగువలువలు, నొగిలినతనువు జూపి 

జారి గులుక్ (గ గద్దదస్వరముతోడ | 

వెల(ది (పభునకు సర్వంబు విన్న వించె. 

రమ్య మయ్యును క్రేశభారమ్ముచేత 

వన్నె దిగగదావి వసివాళ్ళు వాణియున్న 

తరుణిముఖదింబ మవలీల కఅ(గజేసె 

పజసన్నిభ మైన యా పభునిమనము. 

“పడతి ! ఎంతటి కష్టముల్ పడితి వమ్మ ? 

పావనం బగు తావక పణయమహిమ 

పీయుని( గాపొడె, నీ వింక భయము మాని 

(పేమలహరిని దేలుమా ప్రియుని. గూడి.” 

అనుచు నీరీతి భూవగు. డానతిచ్చి 

అధికదియతోడ నాయింతి నాదరించి 

భటుని నొక్కూని వేగమె పంపి యామె 

(ప్రియుని చెరనుండి విడిపించి పియము నించె. 

కుక 



కరము కరమున. గిలించి తరుణి, (పియు,డు 

(పభుని పదముల నెణగిరి భక్తి గదుర, 

“సీ ఘమే మీకు క ళ్యాణసిద్ధి రస్తు క్ 

అనుచు దీవించి భూవరుం డధికదయను. 

రేయి యెల్లను తమ్మిపూరేకు లనెడి 

చెజలలో( జిక్కి (నర్మ క్యృశించియున్న 
యళులబంధము లెడలించి యా ర్రిదీర్చి 

మిహిర బింబము పూర్వాదిమీంద. బొడిచె, 

¥ . నాగ 



న్ 
ల వె 

మైల వెలుగు
ల | 





నా జన్మభూమి. 

అది మనోహర, మతిమహిమాన్వితంబు, 

సౌఖ్యభరితంబు, సౌందర్యసంయు తంబు, 

సకలసంప త్స మేతంబు, శాశఇతంబు 

స్వర్గసన్నిభసీమ నా జన్మభూమి. 

పాడిపంటల కయ్యది పట్టుకొమ్మ, 

భోగభాగ్యములకు నది పుట్టినిల్లు, 

అఖిలశుభముల కయ్యది ఆటపట్టు, 

స్వర్షనన్నిభసీమ నా జన్మభూమి. 

అనవర తమును [పవహించు నచటి నదులు, 

అన్ని వేళల ఫలియించు నచటి వనులు, 

అఖిలమణులకు నాకర మచటి గనులు, 

అంబరంబును చుంవించు నచటి గిరులు. 



అచట నిచ్చలు నిత్యకల్యాణములును 

పచ్చతోరణములు నయి వరలుచుండు; 

స్వర్ణమునకన్న,. నను గన్న జననికన్న 

స్వర్ణమంగళక రము నా జన్మఖూమి,. 

అవనిలో నున్న యన్ని వస్తువులకన్న 

నిన్నె (పేమింతు మిస్నగా కన్న తల్లి ( 

కామితారము లొనగూర్చు కల్పవల్లి / 
టు య 

సకలనుఖముల వెల్లి ! నా జన్మభూమి. 

నిన్ను (ప్రేమించు నా (పేమ నిర్మలంబు, 

నిరుపమానము, నిత్యంబు, నిబ్బరంబు; 
నిన్ను సేవించు నాసేవ నిశ్చలంబు, 

నిర్నిరోధము, నిద్దంబు, నిట్టలంబు. 

పరులు నీపయి దండెత్తి వచ్చిరేని, 
వారితో. బోరి యవలికి( బారందోల 
నాదు (పొణము మానంబు నా ధనంబు 

. నర్చజమొనర్చి ధన్యుండ నగుదు నేను." 

లి 



లె లుఅలం 

నందనం బులు, సుందరమందిరములు 

ఈడువచ్చునె నా సొంతయింటితోడ ? 

అదొక పూరికుటీరమే యగును గాక, 

స్వర్వమైనను దొనితో సాటి రాదు. 

చిన్న తనమున కూర్మినెచ్చెలులతోడ( 

గూడి వేడుకమీజ నే నాడినట్టి 
ఆటపాటల మణువంగ నలవి యగునె? 

గృహముక ంబెను సొఖ్యంబు మహిని లేదు, 

అను(గుతల్లియు తండియు నన్నదమ్ము 

' లక్కచెల్లెండడు నాతోడ నాడినట్టి 

మధురభాషల వెన్నడు మణువ(గలనె ఇ 

గృహముకంపెను సొఖ్యంబు మహిని లేదు. 

శ 



కాంచినంతనె తోక యాడించుకొంచు 

మీ(ది కెగంబాకు (పేమతో నాదుకుక్కు; 

పిలిచినంతనె నా చేతి. వేలిమీంద 

వాలి పులు(గులు కిలకిల పొడుచుండు. 

ఏను [గొమాంతరంబున కేగునపుథు 

-అచటి మేడలు సొగసైన వైన నేమి. 

మరల నా పూరిగుడిసెకు నరుగు కెవుడొ. 
అనుచు నామది తహతహలాడుచుండు. 

ఎప్పు డేవీథి శేగిన నెలమి మీఖి 

పలుకరింతురు నను జూచి పౌరు లెల్ల; 

ఎన్న “తా నున్న యూరును, తన్ను గన్న 

తల్లి యొకరీతి' యని యందు 'రెల్లవారు. 



ఒంటరి పలెపిల 
. ౧ ౧౧ 

అల్లదే చూడు, మొంటిగా పల్లెపిల్ల 

సాయ మెవరును లేకయె సంజవేళ 

చేలు దున్నుచు గింజలు నేల. బాతి, 

పొడుచున్నది (మోఢులు పల్తవింప 

సద్దు “సీయర మెల్లగా సాగు మోయి- 

సేవ్య మొనరించి ఆబాల (శావ్యముగను 

ఏదొ యొక్క (పశాంత విషాదగీతి 

ఆలపించుచునున్నది, ఆలకింపు, 

భువనమోహన మైన యా ముగుదపాట 
వేణునాదముకన్నను వీణకన్న 

హాయి గొలుపుచు, నా పొంతలోయనుండి. 

మాలు మోగుచు వినిపించు మరల మరల. 

a 



ఓహొ । ఆ పాట యెంత మనోహరంబొ ! 

దరిని సెలయేటి గలగలధ్వనులె సరిగ 

తనదు పాటకు శుతియును తాళములుగ 

పొడుచున్నది యాబాల వేడు కలర, 

దవ్వుదవుష్రలనుండి యాదారి. జనుచు 

(మానినీడను (శ్రమవాయ మేనువాల్పు 

పథికజనులను కోయిలపాట కన్న 

కోమలం బయి సొక్కించు నామెపాట. 

ఏమి పాడుచునున్నదో యెలు(గ రెవరుు . . 

కరుణరనపూరిత పురాణగాధ లెవియొ, 

కొర పల్నాటివీరుల కదనకథలొ, 

వీరబిొొవిలి వెలమల వి[ఠమంబొ ? 

గేయమో, లేక త్యాగయ్యకృతియొ, లేక 

_ జానపదగీతమో, లేక జావశీయొ, 

అదియు. గాక తరంగమో, అష్టపదులొ, 

. మువ్వగోపాలపదములో - ఎవ్వండెజుంగు ?' 
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ఏమి యైనను గొనిమ్ము- ఆమెగాన 

మంత మొందదు, ఎంత సేపైనం గాని; 

చేనిలోనుండి సేద్యంబు చేయుచున్న 

యప్పుడెల్లను వినిపించు నామెపాట. 

(పక్కనే యున్న కొండపై నెక్కి. చనుచు, 

విందు నాపాట వీనులవిందు లొలుక; 

చిత్తరువు వోలె నంతనె చేష్ట లుడిగి 

నిట్టనిలువున (మాన్పడి య ప్రై నిలుతు,. 

చెవులచేరల, నాపాట చవులుగులుక, 
జుబ్లు కొందును చుబ్బనచూరలుగను;. 

ఎంత యాలించినను గాని తృ ప్తీ గనక 
మగుడ మగుడంగ నాలింప మనసుపుట్టు. 

ఇప్పుడును నేను కొండపై నేగునవుడు, 
“పొలములోపల నాబాల కలదొ లేదొ- 

ఎడద నాటిన యాపాట విడువ 'కెపుడు 
రింగు మని _మోగు వీనుల పొంగిపొరలి. 



లూసీ (గే 

విందు వేమటు వీనుల విందు. లలర 

నుగుణములరాసి, “లూసి” యన్ ముగుద గూర్చి; 

(ప్రొద్దుపొడుపున నాభాల ముద్దుమొగము 
కొన దాటినయపు డెల్లం గాంచుచుందు. 

ఒప్పులన్నియు నొకచోట కుప్పవోసి, = 
అందముల నెల్ల నొకచక్కి పొందుపరచి 

చేసె. గాంటోలు బమ్మ యా లూనసి మోము, 

అట్లు గాకున్న( గలుగునే యట్టి హొయలు. 

కోనలో కొండదరి నున్న గుడిసెయందు 
కాపురము సేయు నొంటిగా కన్నెమిన్న; 

క'కైలను కొట్ట జనకుండు కొన కేగు,. 

_ పుల్ల లమ్మంగ నగరికి( బోవు తల్లి. 



చెంగుచెంగున గుష్వించి'బెంగలించు 

కన్నె లేళ్లను దిలకింపంగలవు, కాని 

మురువు గులికించు నాకన్నె ముద్దుమొగము. 

గాంచ(జాలవు నీ వింక కానలోన. 

“బాలరో ! నేంటిరేయి తుపాను వచ్చు, 

పురమునకు నీవు వేగమే పోవవలయు; 

చేత లాంతరు దాల్చి నీమాత నిటకు 

తోడికొని రమ్ము మంచులో (తోవ జూపి,” 

“అమె కావింతు ముదమార ననుంగుతండడి £ 

'దెనల మలుసంజ యింకను మసలలేదు, 

చదలిపై నింక రాలేదు చందమామ, 

ప్రొద్దుగూకినయంతనె పోయి వత్తు” 

జనకు( డామాట లాలించి పనికి. బూని 

క'కైమోపుల విడందీయ కత్తి తీసి 

కోయుచుండెను విగివాళ్ళు; కొంతవడికి 

కేల లాంతరు గీలించి బాల వెడలె. 



బంతి మీటినగతి, నామె గంతులిడుచు 

(కేళ్ళువాజుచు కేళిమై కాళ్ల వేళ్ల 

మంచుముద్దల: నెగజిమ్ముకొంచు( జనియె 

దూదిపింజలవలె నవి మీ(ది కెగయ. 

బెడిదముగ నంత చెలరేగె పేనుతుపొను; 

ఏమి చెప్పుదు. నాబాల యెన్ని యెన్నొ, 

గిరుల నెక్కుచు డిగ్గుచు దిరిగెం గాని, 

కట్ల ః చేరంగలే దయ పట్టణంబు. 

పాప, మాతలిదండు లా పొడురేయి 
“లూసి లూసీ” యటంచు నా లోయ లెల్ల 

మాటు మో(గ(గ నజచిరి సారసారె, 

కాని, ఏసడి యేజాడ గౌనరైరి. 

విసిగి వేసరి వనటచే వెక్కి వెక్కి 

యేడ్చి, వారు హతాశులై యింటిదెసకు 

మగిడి యజచిరి “లూసికో ! మరల మనము 
నాకమునం గూడుకొందము గాక :' యనుచు. 
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వెలయు నొక పెద్దమెట్టవె నిలిచియుండి; 

రచట. గాంచిరి పొలమున కవల నున్న | 

కమైవం తెన నొకదాని నె ట్రయెదుట. 

కనుంగొనియె తల్లి యా మంచుకరడులోన = 
అను(గుకొమరిత చిన్నారి యడుగుజాడ; 

లేని ధె ర్యము డెందమ్ములోన నూని, 

వడిగ నేగిరి పొలమువెంబడిని వారు. 

అచ్చుగుద్దినరీతి నా యడుగుజాడ 
లన్నియును నొక్కపోరిక నమరియుండె; 

వేయికన్నుల( గనిపెట్టి వెంట నరిగి 

కడకు జేరిరి వంతెనకడకు వారు, 

మంచు కప్పిన గట్టు వెంబడీని వారు 

ఒక్కటొకటిగ నా జాడ లు తరించి, 

చనిరి వంతెన నడిమిపార్శ్వంబు దనుక; 

అకట ! ఆజాడ లంతతో నంతరించె. 
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“నెలత జీవించియున్నది నేడు గూడ 

అమెవదనారవింద మా సీమయందు 

కాంచవచ్చును కన్నులకణ వు దీరి 

అంచు కొందరు జనులు వాదించుచుం దు, 

“చిగురు టడుగుల మెల్ల. నా యెగుడుదిగుడు 

నేలపై మోపి, చూపుల నింగి బజిపి, 

వేడు కలరంగ నాబాల పొడుచుండు 

గాలికెరటాల నాపాట యీల వెట్టి 
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(పశాంత జీవ
నము 

భళిర ! ఎంతటి ధన్యజీవను. డతండు ! 

తరతరంబులు తన తాతతం(డు లెల్ల 

దున్ని సీద్యంబు చేసిన చిన్నిపొలమె 

వాని లోకంబు, వాని సర్వస్వ మదియె, 

పీల్చునాళండు పొలములో వీచు గాలి, 

(తావు నాతండు స్వచ్చుమౌ బావినీరు, 

(కోలు నాతండు చిక్కని యాలపాలు, 

[కుంకు నాతండు చొక్కప్పు కొలనినీట, 

చేల బండిన గింజ లిల్లాలు వండి 

కొసరి వడ్డింప కడుపార మెనవు నతండు 
(పోదిగా. దాను పెంచిన పోదునుండి 

అప్పుడె కోసిన కూరల నారగించు. 
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వరువముగ చేల ఫలియించు (ప త్రిచెట్టు 

పశువులకు మేత, వానికి వలువ లొనంగు; 

చేల నేపుగ నెదిగిన చెట్లు తనకు 

పూలు పండ్లును చల్లని గాలి నిచ్చు. 

పగటివేళల తోటలో పను లొనర్చు, 

సందెవేళల నాటపాటలయందు( దేలు, 

శేయి పవళించు నరుగుపై హాయి మీజ, 

గడప్ప నీలీల హాళిమై కాల మత(డు. 

హృదయశాంతియు తనుకొంతి గదుర సత(డు 

రోగ మెజు(గని నంతతారోగ్య మొంది, 
అనిశ మీశ్వరధ్యానంబునందు. దవిలి - 

యిచ్చ మీటగ దినముల. బుచ్చుచుండు. 

ఎవరి నెజుంగక, ఎవరిచే న . 

వానివలె నేను జీవింప వాంఛ సే 

. _ఎవ్వరును నాదు మృతికయి. మేర్వకుండ . 

'వకతమ్యున కనుమూయ నిచ్చగింక్తు, 



జీవిత గీతము. 

జీవితం బొక కల యంచు చితముగను 
క వులు వర్ణించుచుందురు, కానీ మనము 

కల్ల యని [భమించిన చెల్ల కల్ల గాదు, 

నిక్క- మని నీవు నమ్ముమా నిశ్చయముగ. 

జీవితము మిథ్య కా, దది స్థిరము (ధువము, 
మరణ మొందుట దాని గమ్యంబు కొదు; 

“మటిలో మట్టి కలియు' నన్నట్లి మాట 
బి 0 లు 

తనువునకె కాని, ఆత్మకు తగదు చెప్ప, 

సారెకును నూజు సుఖదుఃఖసంచయములు 

జీవయాాతకు [పాప్యముల్ గావు తలంప; 
దినదినమ్మును నభివృద్ధి గనెడిరీతి, 

కర్మ చేయుటయే దాని ఘనఫలంబు. 
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తభలు స్థిరములు, కాలంబు గమనవేగి; 

హృదయ మెంత టి ధీరంబు దృఢము నయ్యు, 

మృత్యు భేరిని (మోగించి చై త్యయా[త 

సరగ సాగించుచున్నది సారెసార.. 

ఈ సుహావిశ్వ రణరంగభూమియందు 

జీవితం బను (ప్రస్థానసీమ నిలిచి, 
పిరికిపందలరీతిని పరుగులిడక 

పోరు గావించి గెలువుమా వీరుండ వయి. 

మాసిపోయిన “గతమును' మజచిపొమ్ము, 
“భావి” నమ్మకు మెప్పుడో వచ్చుదాని, 

నిఖిల కల్యాణకర మైన “నేండె' పూని. 
పనుల. జేయుమి యీశు పె భార ముంచి. 

వరమహాత్కుల జీవితచరిత లెల్ల 

పావన మొనర్చు మానవజీవితముల; 
దివికి నేగుచు కాలంపు దిబ్బమీద. 

విడిచెదరు వారు తమ కాలియడుగుఖాడ. 



జీవితం బను వార్ధివీచికలలోన 

ఈందులాడుచు తలమున్క లిడుచునున్న 

చకితమానసు (6 డా యడుజాడల( గని 

(కతాసమును మాని మదిని నుత్సాహ. మొందు. 

లెముు= కర్కవీరుండవు' కము, వేగ; 

సరకు సేయక యెట్టి కష్టముల నైన,. 
నేర్చు మీజంగ కార్యముల్ నిర్వహించి 

ఓర్మిమై వేచి ఫలసిద్ధి నొందు మయ్య. 

ఎన్న మనుజుని జీవిత మేండ్రచేతం 
గాక, యాతని ఘనకార్యగణము చేత 

గణన సేయంగం జెల్లును; కాకి వోలె. 
ఇలను నూరేండ్లు (బతికిన ఫలము కలదె? 

౧౭ 



రాలిన ష పూలు 

కన్నెయామనిసిరులకు వన్నెవెట్టు 
మవ్వ్య మగు చిన్ని చిన్నారి పువ్వులార ! 

ఏల రాలెద రక్కటా ! నేలమీద ? 

ఏమి తొందరవచ్చె మీ కింతలో నె 2 

ఏల పుట్టించె దేవు డీ యిలను మిమ్ము ర 

మింట తళుకని మెజసెడి మెజపులగతి 

మూ(డు నాలుగు గడియల మురువు జూపి, 

అంత తటుకున మటుమాయ మగుటకొఆక ? 

మఠిచివారలు తాము జీవించియున్న 

స్వల్పకాలములోననె వారి సుగుణ 

_సొరభంబుల వెదచల్లి చనెద రనుచు 
_ మీదు చరితంబు జగతికి జోధ "సేయు. 

౮ 



పగలు వికసించి, దిన మెల్ల సొగను లీని 

రాతి యైనంత నేలవై రాలు( గాక | 

లీలం దొ నున్న యా యల్పకాలముననె 

కమ్మతావుల విరజిమ్ము( గాదె నుమము. 

యల 



మృత్యువు నకలసమవర్తి. 

పదవి, నంపద, వంశంబు, వెభవంబు 

కాశ్వతంబులు కా, వవి నశ్వరములు; 

నృపుల శిరముల'పె నుంచు మృత్యు దేవి 

చల్ల నగు తన మృదుహ స్త ప 

సార్వభౌముని కత్తి, కర్షకుని హలము 
సమముగా రెండు నొకదానినరన నొకటి 

మృత్తులోపల( బొరలాడు; మృత్యుదేవి 

అఖిలజీవుల నొకరీతి నాదరించు. 

 శకెదువుల( దాల్చి యోధులు కదనసీమ 

రిపులశిరముల( గూల్తురు, మృత్యు దేవి 

_విజయు. లగువారి శిరముల. (పీతి మీ 

తనదు విగియారు బాహుబంధమున( బొదువు, 



ఇప్పుడో యెప్పుడో యింకొకప్పు డైన 

మృత్యువాతకు లోనౌదు రెల్లవారు, 

ఒడలిలో కొనయూపిరి యున్నదాక 

ఉస్సురని మూల్లి యునురు వాయుదురు తుదకు, 

మిట్టిపడ(బోకు జయము చేంబట్టితి నని, 

వడిగ నీ కీ. రిమంజరుల్ వడల(బాటు; 

వెచ్చ నగు' నీదు నెత్తురు వెల్లివిరిసి = 

మి త్రిదేవత బలిపిఠిమీ(ద పొరలు. 

నీదు నుందరవదనంబు నిద జెందు 

మి త్రిదేవత యొడిలోని మె త్రమీ(ద; 

సుజను లగువారి సద్దుణసూన మొక కు 

వారి గోరీల వికసించి పరిమళించు. 

చావు చా వంచు ఫీరువు సాఠె వగచు, 

ధిరు. డొకసారె మృతి వేళ ధృతి దొలంగు; స 

అఖిలజనులకు చా వెపుడైన నుండ, 

మాటిమాటికి చావుకై [మంద నేల? 

ఇని 



చిన్న పురుగు 

అడుగు 'మోపకు మక్కటా ! దుడుకు మీఅ 

దిక్కుమాలిన పురుగును [తొక్కాడు సుమి; 

నీచముగ నీవు నిరతంబు చూచుచున్న 

చిన్నిపురుగును దేవృండే నృష్టి చేసె. 

జీవకోటుల నెల్ల సృజించినట్టి 

సృష్టికర్త రయె నిన్ను సృజించినాండు; 

తన యనంత కృపామృతధార నతడు 

పురుగు పెం గూడ నొక్కింత దొరంగంజేసె. 

చంద నూర్యుల తారకా సముదయముల 

_ సకలజీవుల కొత. డొనంగినాండు; 

_ పృరుగులును నీవు నడవంగ పుడమిమీ(ద 

" గరికపోచతివాచీల( బజచినాండు. ౮ 

౨౨ 



అల్పకాలము మాత మే యనుభవించు 

విన్నిసొఖ్యము దానిని జెందనిమ్ము; 

నీ వొనంగంగ. జాలని జీవములను 

ఏల తీసెద వక్కటా: జాలిమాలి? 



(గంథము 
- (పకృ త్

ర 

లెమ్ము ! లేలెమ్ము! సోదరా! లేచి రమ్ము: 

కటిపెటుము చప్పిడి [గంథములను; 
అ టు ల 

' శ్రమముపడ నేల? సతతంబు చదివి చదివి? 
పజపు మొకసారి నీ దృష్టి _పకృతిదెసకు. 

చూడు, మల్ల దె సోదరా; సూర్యు. డెట్లు 

నింగి'పెనుండి నిరతంబు నేలపైకి 

పచ్చనె నటి తన నులివెచ్చ కిరణ 
మిం ను 

పుంజముల జిమ్ముచున్నాడొ సంజవేళ. 

అదిగొ! యా గుజ్జామామిడికొదమమీ (ద 

పాడుచున్నది కోయిల వేడు కలర; 

ఓహొ: ఆ గాన మెంత మనోహరంబు: 

(గంథములకన్న నందె విజాన మలరు. 



చిమ్మచీ (కటిగొందెలో- చివికె- దేల? 

ఇవల చెలుతురులోని క్రి నిమై' రమ్ము" 5 పే భో 

పొ త్రముల నేమి యున్నది చై త్త సాక న 

(పకృతియె నీకు బోధించు పరమగురువుః.' 

[పకృతియందలి సుందర వస్తుచయము 

జనుల మనముల కుతాహజనక మగుచు, 

సదమలజ్ఞాన మారోగ్య మొదవ (చేసి, 

అpినవవికాన మొన(గూరిస యలరంజేయు, 

బుధవరేణ్యులు బోధీంచు బోధకన్న 

(పకృతియందరి బహువిధ వస్తుసమితి 
అవగత మొనర్వు సృష్టిరహన్యములను; 

(గంథములకన్న |పకృతియే ఘనతరంబు. 

(పకృతి యొదవించు జ్ఞానంబు రమ్యతరము; 

శాస్త్రములలోని మిడిమిడి జ్ఞాన మెల్ల 

సృష్టివస్తుల సౌందర్య సౌష్టవమును 

వికృత మొనరించి దాని తబ్బిబ్బు సేయు. 

లిం 



చాలు చాలును - ఈ కాస్త్రచర్చ లేల? 

రోత పుట్టించు పొ త్రముల్ మూత వెట్టి, 

ఈవలికి పచ్చి వేగ నీ యెడద విచ్చి 

అవధరింపుము నృష్టిరహన్య మెల్ల 

చిట 



నడపుమా |; 

ఓ నిరంతర దివ్యతేజోనిధాన: 

దారి చూపుము నీ సన్నిధానమునకు; 

చిమ్మచీకటి దెసలెల్ల (గమ్ముకొనియె, 

వడిగ వెలుతురులోనికి నడపు మయ్య! 

దారి తప్పితి, దవ్వు నీ ధామ మిటకు, 

అడుగు తడంబడు, మై గడగడ వడంకు, 

ఒక్క యడు గెన నడవంగ నోప. నింక! 

నడపుమా నీదు చేయూత నా కొసంగి. 

దారిలో నిండి నిబిడీకతముగ నుండె, 
రాళ్ల గుట్టలు, బురదయు, ముళ్లపొదలు; 

వాని దాటించి తెల తెల్లవారువేళ 

రాజబాటను నన్ను జేర్పంగదయ్య! 

౨౭ 



కన్ను గానక మదముచే నిన్ను మజచి 
_ గడపియుంటి గతించిన కాల మెల్ల; 

నీదు కృప యింత నేండు నామీ(ద( బజపి, 

ఉద్ధరింపుమ దరి. జేర్చి ఓ యనంత! 

నాదు జీవిత మెల్ల నీ పొదకమల 

సేవ చేయంగ నేర్పుమా దేవదేవ! 

హృదయమున గల్లు దై నికవ్యథల నెల్ల 
తాల్మితో నోర్చుకొన “నాకు థి ర్య మిమ్ము, 

నాదు చేతలచేత మనంబుచేత 

నీ యనుజ్ఞను తలదాల్ప నేర్పు మయ్య: 
నాదు సర్వము నీ కర్పణంబు చేసి 

నిరతమును నిన్ను ధ్యానింప నేర్పు మయ్య 

అధిలజనులను (సేమతో నాదరించి, 

అలుక యెజు;గక, మదియందు కలకలేక 
- అంత్యకాలము దాపించునంతదాక _ 

 ఉక్ఫ్పుమై వేచియుండంగ నేర్పు మయ్య! 

చి౮ 



ఒర అ అపి 

ఆ మహామహిమోన్నతం బైనయట్టి. 

గగనతలమును, అందలి [(గహగణంబు 

ఈశు ఘనదివ్యలీలావిలాసములను 

వేయివిధముల( [బకటించు విశ్వమునకు. 

దినదినంబు నభోవీథి. దిరిగి తిరిగి 

తనదు కిరణంపురాజిచే ధరణి తెల్ల 

దివ్యకాంతుల వెదజల్లి దినకరుండు 

విశ్వనాథుని మహిమల వెల్లడించు. 

సవితృం డస్తమించినయంత చందురుండు 

చదలిమీ(దను వెలుగొంది చల్లనైన 

పండువెన్నెల లెల్లెడ నిండ(జేసి 

(పకృతిలీలల నెల్ల నుపన్యసించు. 

ఎలా 



చందురునిచుట్లు తారకా సముదయంబు 

మినుకు మిను కని మెణయుచు మింటి మీద, 
తమదు సందేశము లొనంగి ధరణి కెల్ల 

స్వ(పకాశుని మహిమల జాటుచుండు. 

నీలిగోళంబు చుట్టును దేలియాడి 

మెలంగు నివి యన్ని తమ్ము నిర్మించిన ట్టి 

పరమప్పరుషుని లీలల వాడుచుండు 

తమదు నీరవ ము క్రకంఠములతోడ. 

తిం 



యత్నము 

యత్న మొనరింపు సోదరా! అనుదినంబు; 

తొలుదొలుత నీకు విజయంబు కలుగదేని, 

పూని వీడక ఫలసిద్ధి పొందుదాక 

జతన మొనరింపు [కమ్మర, జయము కలుగు. 

ధృతి దొలంగక, మదిని నిన్సృహను వీడి 

కార్యసాౌఫల్య మగుదాక కడంగు మయ్య; 

జయము గొంతువు తప్పక, భయముపడకు, 

సాయ మొనరించు దైవంబు సతింయలకు. . 

పోరు గావించి రిపులతో (బూనురే(డు 

ఆరుసారులు నపజయ మంది, తుదకు 

జయము గౌంచ(డె ఏడవసారి పోరి 

వైరివీరుల నెల్లను పాజ(దోలి ? 

తిం 



పెక్కుబన్నము లొదవిన లెక్కగొ నక 

కడ(గి వేలుపు లమృతంబు బడయళలే దె? 

అట్టులే నీవు పట్టిన పట్టు విడక, 

యత్న మొనరించి ఫలసిద్ధి సందు మయ్య, 

భూరియత్న మొనర్చి భగిరథయుండు 

గంగం గొని తెచ్చె భువికి నాకముననుండి. 

విఘ్నములు పెక్కు. గలిగిన వెనుదివియక; 

నిశ్చితార్థము విడుతురే నిపుణమతులు? _ 

నకల జనులను. గౌవింప( జాలినట్టి ల 

కార్యములు నీవు నెజవేర్చం గలవు గాన, . 

పట్టుదల బూని చేయుమా పనుల. నెల్ల; 

కాలమే నీక :సమకూర్చుం గలదు ఫలము. . 

3౨. 



“సత్పురుషుడు 

ఎవని యకలంక హృదయంబు. హేయమైన 

యత్నములనుండి- పొప కారస్టములనుండి;. 

దు షచింత నములనుండి: దూర .మగుగో,. 

వాడె రమణీయ నిర్మలవర్తనుండు. 

వెతలు లేని పకాంత' జీవితము గడప్కి |. 

హాని యెజుంగని;యానంద మనుఖభవించు, .:.. 
లోనుగాం డాతః ,డెపుడు. పలోభములకు, ....., 
'ఖేద మొందండు లేశంబు శ్లేశములకు, - 

అరులదాడి నెదుర్కొన నాత( డెపుడు. 
కాంక్ష సేయండు కోటలు శవచములును; 

అరులవై దొడి సలుప(గ నాతం డెపుడు 

వొంఛ సేయ(డు ఖడ్లముల్ బల్లెములును. 

(8 'కికి 



శోశమందలి యల్లకల్లోలములను, 

భయద దారుణ 'ఘోర నీభత్సములను 

లేళ మైనను మదియందు లెక్కగొనక 
కాల మవలీల "స్వేచ్చమై గడపు నత(డు, 

విధికృతంబున. దొడరెడు వ్యథల నత(డు 

స్వాంతమున నించుకేనియు సరకుగొనక 

తనదు నదనంబు నందనోద్యానము గను, 

తనదు చరితంబు వేదకాస్ర్రముగం జేయు, 

నద్దుణంబులె తన యాత్మనఖులు గాంగ, 

వినయవ ర్తనమే తన ధసము గాంగ, . 

ధరణియే తన ధర్యన్యతంబు గాంగ, 
జీవితమె తీర్భయాతగం జేయు నతండు. 

బెరా 



పర్వతము - ఉడుత ... 

వినుడు సనులార: చెప్పతే దనెద కేమొం. 

చెప్పుచుంటిని. మీ కిదే చితకథను, 

చిన్న దని దాని చులకన చేయవలదు; 

చిట్టి దయ్యును మిరియంఖు చెడునె ఘాటు, 

అనంగ ననగ నొకానొక యది గలదు . : 

దొనిశఖరాలు తారాపథాల నంటు; 

ఉడుత యొక్కటి దాని"పె నున్న తరువు గ. 

మీంది కెగం్యవొకి ఫలముఆ మెక్కుచుండె, “ 

ఉడుత బుడుత(డు దుడుకునం దొడరి -సీయు: . *' వ 

దుండగంబుల కొ కొండ మళడిపడుచు, . 

ఇట్లు లనె దానితో “ఓసి తుట్టపురుగ: 

శనులు గొనవ! నీ కింత కొదరంబః? 



_అరరెః నే నెంత, నీ వెంత? ఇరువురకును 

హ స్తిమశకొంతరము కాదె యరసి చూడ? 
ఉప్పరం బంటు నా మేటి కొప్పరములు, 

ఈవొ నేళకూబతె డెత్తేని లేవు. 

ఉడుత యా మాటల కొకింత యుదిలగొనక, 

“అయ్య! పర్వతరాజ! నీవన్నయట్లు _ 

అధికు(డవు నీవు, అల్పుండ నగుదు నేను; 

అయిన, (పజ్ఞలు తాణుమా రగును గాదె! 

అవని నీ వెంత యధికుండ వైన నేమి, 

మెదల చేరవు నీ వున్న మేరనుండి; 

అరయ నే నెంత యల్పుండ నై న గాని, . 

ధరణి యెల్లెడ చులుకుగాం దిరుగంగలను...... 

నేను నీవలె పెద్దను. గాను గాని, 

నీవు నావలె చిన్నవు'గొవు చూవెః:: ..... 

కటికిరాళ్లను మోయంగం గలవు కోని. ౧౨౫ 
. . గుణుములను నీవు'నావలె కొయకం గలవి 
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| (పే వు 

గిరులమీ6దను, మబ్బుదొంతరలలోన, 
కడలి తరగలయందును, గహ్వారముల, 
భూమిగర్భములోపల (పేమ జొచ్చు; 

(పేమ చొరలేని చోటులు భూమిం గలవే 

కొననంబులి తారకాగణములందు, 

తరణి చందులయందు, పాతాొళమందు 

(పేమ (పవహించు నెల్లెడ-వేయి యేల 

(వేమ చొరరాని తావులు పృథిని లేవ, 

గాలి కవియని నెలవుల( గవియం గలదు 

ఇరులు దూరని యిరోవుల( దిరుగ(గలదు, 

కవీియు రవియు('గౌనని చోట్ల గొంచం:గలదు; - 

(పేమ చనలేని సీమ ధరి(|తి (గలదె? 

9౭ 



కొంద రందురు (పేమను (గుడ్డి దంచు, 

పిరికిపంద యటంచును, పిచ్చి దంచు; 

ఎంద రెన్నివిధంబుల నెలచ నిమ్ము. 

దాని వారింప నేరికి తరము కాదు, 

కంచుతలుపుల నడుమ బలిథించి దాని, 

విచ్చుకత్తుల పహరాల. జిట్టినిండు, 

వాని నన్నిటి నెటొ పటాస౭చ చేసి 

(పేమ విహరించు నిచ్చలు విచ్చలవిడి. . 

ఒడిసి పులిమీన లుయాాల లూ(గవచ్చు, 

కూడి చిలువతో వెలగాట వాడవచ్చు, 

అలుగుమొనమీ(ద నాట్యంబు సలుపవచ్చు, : 

తొడరి నిప్పులగుండాన దూశవచ్చు. 

(పణయవాహినీ వీచీపరంపరలను 

అడ్డు వెట్టుట 'కెవరికి నలవి కాదు; 

ప్రేమ యొక్కెడ దృష్టి సారించెనేని, 

ల లీల రెక్కలు, గట్టుక వాలు నచట... 
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(సీమకును లోనుగానట్టి డేది కలదు? 

(వకృతి రమ్య [పదర్శనరంగమునను 

నకలమైన చరాచరజూలమందు 

నిండి నివిడికృతం బయి యుండు (పేను. 

(పేమ దేవుండు, (పేమయే విశ్వ మెల్ల, 

(పేమయే సృష్టికంతకు (పేరణంబు; 

(పేమ యను వస్తు వొకటి లోపించెనేని 
లోక మంతయు నల్లక ల్లోల మగును. 

రికా 



స్వతంత జీవనుండు. 
ఒరుల యానకు 'దోనిరి యొగ్గనట్టి 
వాండు ధన్యుడు, 'భాగ్యజీవనుం డతండు; 

మంచిహృదయమె యాతని రంచుకంబు, 

అమలవన రనమే వాని. 'యంగరక్ష. 

చెడ్డపనులను చేయంగ నిద్దప డండు, 

లోకనిందల కాతండు లోనుగాండు, 

యశము నార్జిపంగా నతంయడాశ. గొనండు, 

మరణ మన్న నొకించుక వెజపు గొనండు. 

పరుల 'కెవారములు సేయ( వొలువడండు, 
ఉబ్బుమాటల కత(డు తబ్బిబ్బు గాడు, 

లేమి కల్గిన లేశంబు డేశపడ(డు, 

_ ఓరుల సంపదల కసూయ నొందంబోడు. 
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హేయ మగు నూడిగము సేయ నిష్టపడక 

సతత మీశ్వరసేవయు, సాధుగోష్టి, 

(గంథపఠనంబు చేయుచు కొల మెల 

నిచ్చ మీఅి(గ నాతండు బుచ్చుచుండు. 

వృద్ధి నొంద(గ నతని క పేష లేదు, 

పతన మొంద(గ నతనికి భయము లేదు; 

ఏల లేకున్న జానెడు నేలయైన 

నకల జగమున కాతండే చకవర్తి.. 

శాం 



కోయిల - మిణుగురు - 

చల్ల నగు నొక్క యామని సంజ'వేళ 
గుజ్రామామిడిగున్న వై కూరుచుండి 
వేడు కలరంగ కోయిల పాడుచుండె, 

ఎల్లజనముల యుల్లంబు లుల్లసి ల్లి, 

అంత కొంతసేపటి కది యలసీ సొలసి 

ఆ(కటను కుక్షి నకనక లాడుచుండ, 

_ దెసలం బరికించి పొదల పై మనలుచున్న 

పురుగు నొకదాని( గనుంగొనె ముదము మీజ. 

మినుకు మిను కను కాంతుల మెజయుచున్న 
. దాని మిీణు(గురుపురుగుగా నెణింగి, 

బా?మై దొని నారగింపంగ నెంచి 

.. 'ధరణివై వాలె కోకిల తరువునుండి. 



తన్ను కోయిల భక్షింపం దలంచి యిట్లు 

వచ్చియుండుట యెజింగియు భయము గొనక 
సరస గంఫీర వాగ్ధాటి మెటు(గుప్పరుగు 

(పీయము గులుకంగ వశిఅట౦ంచె సికముతోడ: 

“చోద్య మగు నాదు తనుకాంతి. జూచు వేడ్క 

నరగ వచ్చితె గాయకసొర్వఖౌమ: 

మధురతరమగు నీ గాననుధల నేండు 
కొంత మై( (గోలు భాగ్యంబు కలిగె నాకు, 

నిన్ను చేసిన దేవుండే నన్ను చేసె; 
సకల జీవులు నానందజలధి( దేల 

గాన మొనరింప నిన్నును, కాంతి జూప 

నన్ను దేవుండు నిర్మించినా(డు కాదె!” 

దాని పలుకుల కలరి యా గానమూ రి 

తనదు చేతల కెంతయు వనటనొంది; 

(పీతి మీఅ (గ దానిని. విడిచిపుచ్చి 

అరిగె వే జొక్కచో టికి నాహరింప. 
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నిర్ణయింఫ(జాల 

కమ్మతొవుల నొలికించు తమ్మి జూచి 

నుందర మ్మరగు నీ మోము జూ చినపుడు, 

తమ్మి నెమ్మోమొ, నెమ్కోము తమ్మిపువ్వా 

నిర్ణయింప (గ లే క కై నిలిచియుందు. 

కోమలం బగు కలువరేళులను జూచి 

సోగ లగు నీదు కన్నులం జూచునపుడు, 
కలువరేకులు కన్నులో, కనులు కలువ 

రేకులో నిర్ణయింప(గ లేకయుందు. 

"లలిత మగు లేత చివురుగుత్తులను గాంచి 

కమ,మగు నీదు శెమ్మోవిగాంచినపుడు, 
_ లేతచివురులు మోవియో, లేకంమోవి 

. లేంతచివురులొ తెలియంగ “లేకయు దు, P 
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తళుకు గులికెడు. మెబు(గుటద్దముల( జూచి 

నున్న నగు నీదు చెక్కుల. గన్నయపుడు, 

అదములు నీదు చెక్కులో, నిదమెన 
చెక్కులే యద్దములొ నేను చెప్ప(జాల. 
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విరాగి 

““సంయమివరేణ్య : ఓ దీనజనశరణ్య 

"ఘోరవనముల గాఢాంధకారమందు 

తెన్ను దెలియక యొంటిమై( దిరుగుచుంటి. 

కొవుమా నన్ను దరి జేర్చి కరుణతోడ ! 

ఏమి చితమొ కాని-ద వ్వేగు కొలంది 

ఘోర ఫీకర రవముల గోండు మంచు 

బొబ్బరింతలు 'వెట్లు బెబ్బులులె కొని, 

కానరా దొక్కయి ల్లైన కానతోన, 

అడుగు తడబడు, మె గతగడ వడంకు, 

ఒక్క యడు గెన నడవఆగ నోప నింక; 
. దవ్వుగా వెల్లుచున్నది దిత్వె యదిగో! 

నను గొనిపొమ్మ, అ దో యున్న యెడకుం””. 



““ ఈశ్వరుండు నీకు శుభముల నిచ్చు. గాక | 

రాతి వేళల ఖీకరారణ్యములను 

సంచరింపకు పాంథు(డా ! సాహసమున; 
తూరమృగములు "స్వేచ్చగా. [గ్రుమ్మరిల్లు, 

దారుణంబగు హృుదయవేదనల. దూలి 

సదనముల వీడి కొనల సంచరించు 

దీనజనులకు నేవేళ నైనం గాని 
ఆ|శయంబగు నా పేద యాశమంబు. 

బడలికలు వాయ నేండు నా గుడిసెలోన 

మేను వాలిచి |పీతితో నే నొనంగు 

ఆమెతల నెల్ల కడుపార నారగించి. 

విశమింపుము నాదు దీవెనల నంది. 

కొలడయడుగున పొలముల నుండి తెత్తు 

పాలు కూరలు పండ్లు దుంపలు భుజింప; . 
పాన మొనరింప శుద్ధమౌ స్వాదుజలము, 

పండుకొనుటకు వెచ్చని పరుపు నిత్తు 
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తెరువరీ 1' నీదు వెత తెల్ల మణచి పొమ్ము=--. 

ఐహికంబగు కోరిక లస్థిరములు; 

జనుల వాంఛలు స్వల్పముల్ జగతియందు, - 

వాని నెల్లను సమకూర్చు వనమెచిలు,” 

చల్ల నగు మంచు విందులు చదలనుండి' 

తొర(గు కరణిని, సంయమివరుని మధుళ 

భాషణంబులు తొలుకొడ, వాటసారి 

మాలు వలుకఠ వెడలె నొ మౌనివెంట. 

దట్ట మైనట్టి యా కొన నట్టనడుమ 

కొండచెంగట నా పూరిగుడిసె యలరె, 

పతితజనముల పాలిటి. పట్టుకొమ్య, 

పేదవారల పొలిటి పెన్నిధి యయి.. 

ఎపుడు జలజల- (ప్రవహించు నేటిదరిని. ..... 
అల్లి విల్లిగ పూందీంగ అల్లుకొనిన. 

ఆ కుటీరము: చెంతకు నరిగి వారు 

" గడవ దాటిరి కొండలు నడటు. కొనంగ, 

ఇరా 



టీ. 

లోన్ననడుగిడినంతనే:మౌనివరుండు వ. 

గూటిలో నున్న దీపంబు..కొడిని రాల్సి ప 

పొయ్యిలోవలి నిప్పుల బుగులుకొలిపి.. - - 

పీటమీ(దను కూర్చుండంజె'ఖై నతని, -- 

కోరికలు మీ వడ్డించి కొనరి కొసరి, . 

వానిచెంగట( గూర్చుండె మౌనివరుండు 

చిజునగవు నెమొ్యొగమ్మున తురగలింప. - = 

మలయపవనుండు మెల మెల్లి మలయుచుంటడె, -' 

కమ్మతా వుల. గునుముముజ్ గుమ్మరించె, + ॥ 

కొదమకోయిల కో యని తాయ సాగె.. 

నింగి'పె నుండి జాబిల్లి తొంగి చూచె... 

వీని యన్నిట:వథెక్షనీ మానస్టంబు = 

లోని నెవ్వగిలుప శమిల్లుటతు మాటు... +. 

అంతకంతకు పెల్లుగా నతి శయిల్లి 

కనుల వెంబడి వాష్పముల్ కాల్వగమై.. 



. ఆతని పరితొసమును గాంచి యశివరుంథు 

..జాలిగొని తాను వానితో. వాలుగొనుచు, 

. పలికె. నీరీతి కూరిమి మొలకలె త్త, 

“ఏల యీలీల నేడ్చెదు బేలవోలె? 

గెంటిరే నిన్ను తలిదండడు లింటి నుండి? 

పజిచితి వె వె రివరులకు వెజచి నీపు? 

ఆదరింప దె |షియురాలు నీదు వపలప్పు? 

ఉందమున నిట్లు కొందల మంద నేల? 

జగతియందలి సొఖ్యసంచయము లెల్ల 

శాశ్వతంబులు గౌ, వవి నశ్వరములు; 

అల్ప మగు వాని నాసించి యభిలజనులు 

. శంగపడెదరు వానిని బడయలేక. 

(సీమ యనునది యక్కటా; పెట్టి కాడె-ః 

పై మెజుంగుల6 గాంచి విభాంతి జెంది 

దమణి( _బేమింప, నామె నిరాకరించు; .- 

"ఎండమావుల వంటిది యింతినలపు."”. “ 
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అంచు నా మౌనియింక వచించుచుండ, 
పెదవు లదరంగ, మానస మదవదవడ, 

ఉస్సురును రని వేడి నిట్టూర్చు పుచ్చి 

ఏమి పలుకక బొలుండు మోము (తిప్పె. లం 

. జొర! ఎటనుండి వచ్చెనో యతని కంత 

బెళుకుచూపులు, నునుసిగ్గు, కులుకునడలు; 

ఉన్నయటు లుండి యా బాలు. డొక్కసారి 

నుదతిగా మాజె తద్దయు చోద్య మొప్ప. 

చరణముల నేల (వపాయుచు, శిరము వంచి, ' 

గద్దదిక తొటుపొటును గడలుకొనంగ, ( 

పలికె నా బాల సన్నని యెలుంగుతోడ 

పలుకు పలుకున దేనియ తొలుకుచుండ, 

“దిక్కుమాలినయట్టే యీ దీనురాలి 

నేరముల నెల్ల నీవు మన్న్నింపు మయ్య; 

ఈవు దేవుండు నసియించు నీ కుటీర 

సీమ నపవితపఅచితి, చ నేను. 
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నాదు ఇనకుండు “శుచిమతీ” నగరనేత, 

రమ్యవిభవుండు, తేజోనిరాజితుండు; 

వాని ఏకైక ఫ్యతికనైన కతన, 

ఆతని యా న్లి ఫంతకు నేనె యర్లురాల. 

నాదు ధనమును నన్నును నాదికొనంగ 

వరున నెంధరో యువకులు వచ్చి, నన్ను 
సుతు లొనర్సిరి చక్కని చుక్క యంచు; 
ఒక్క(డును నాదు మననున కెక్క. డయ్యె.. 

అరిగి రెల్లరు వారు హతాశు లగుచు; 5 

ఒర డు మా(తము నను వీడ నొల్లండయ్యె, . 
ఠీవి పదవియు నతనికి లేవు గాని, 

_ ఛుగుణ మాతని పెట్టని సొమ్ము నుమ్మి. 

చెలువు గలవాడు, చిబునవ్వు గులు కువా(డు, 

హోయలు గలవా(డు, మవ్వంప్ప వయనువా(డు, న 

ఇవ్వి యన్నియు. నటు లుండనిచ్చి-.నాదు _ 
చి చిత్తమును చాల  రంజిల్ల జేయువాడు. 



[పేనగీతము లత శాలపించుచుండు;. - 

వాని తీయని చల్లని గాన సుధలు ' 

విందు లొలికించు హాయిగా వీనుగవకూ. - 

వాని వల వులగాలి"నా వాంఛ లనెడి 

యలల నుజ్లూ(త లూగించె, నైనం గాని 

(తోనిపుచ్చితి నక్కటా | బైనిమాలి 

వాని నిర్వ్యాజ నిర్మలమైన (పేమ. 

(క్రించుదనమున, నేను. గావించినట్టి 
బేతలకు వాండు (బదుకు వై రోతంజెంది 

నన్ను నా గర్వమును వీడి, ఖిన్నుండగుచు 

వనములకు నేగి యచ్చట తనువు దొరంగె... 

(కూర మగు నాదు ఘోరాపచారమునకు 
(పతిఫలంబును ననుభవింపంగ. దలచి, 

అతండు చూపిన మార్గంబు ననునరింపం 
(దిమ్మరిలుచుంటి "ఘోరవనమ్ములందు. 
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అతడు నొకయి గొవించినట్టిరీ తి 

అతనికొణకయి నేనును నాచరింప, 

ఒంటిగొ. గోననంబుల వెంట దిరిగి 

ఎటులొ (గుక్కెడు _పొణంబు లీ;ంగుదాన*, 

“పాపము శమించుం గౌళ నా “(పమదరాణి' 

ఎట్టి సాహసమున కొడిగట్టినావు £ ”' 
అనుచు నామెను విగికొ(గిటను గదించి 

ఇట్టులనె యోగి యనురాగ ముట్టిపడంగ : 

“రమణి మిన్నరొ ! నీదు నర్వన్వ మెల్ల 

నెవని కొణకయి త్యజియింవ నెంచినావొ, 

అమ్మహాభాగ్యరాశి 'సుధాకరుండు” 

నిల్చియున్నా (డు జీవమ్ము దాల్చి యిడుగొ ! 

నేడు. మొదలుగ గడె యైన వీడకుండ _ 
అరమరలు లేని కూర్కుల ననంగి -పెనంగి, 

 కొదలు దీరని కోర్కులం గూడి మాడి : 
సలవు లిగుకొ త్త నుందము కలసి మెలసి... 
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పొమ్ము దుఃఖము !: సొఖ్యమా, రమ్ము వేగ ! 

ఎవతె యందని ఫలమని యిన్నినాళ్ళు 

తలచి. యుంటినొ, అట్టి యా లలన నేండు 

దక్కినది నాకు నవలీల( దనకు, దానె,'' ..... 
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4 జో 

ముక్కు-కన్ను నంవా 
వినుండు, జనులార ! వినిపింతు వింతకతను.. 

“ముక్కు కన్ను వివావంబు” ముచ్చ టలర, 

అల “సులోచన మెవ్వరి హక్కటంచు 
కలహమాడిరి వారలు చలము మీజ. 

“కళ్లజో' డని పిలుతురు కాన, దాని 
హక్కు నా దని, వాదంబులాడె కన్ను; 
అందరును దాని “ముక్కద్ల' మండు గాన, 
నాది హక్కని నాసిక వాద మాడె. 

ఏరితో చెప్పుకొన్నను వారి తగవు 
అంతకంతకు నతిశయం బగు, కాని, 
దాని ఫీర్చెడువా రెందు గానరామి, 
అరిగి రంతట నిరువురు న్యాయనభకు, 

ల 



చతురమతియును విజ్ఞానయుతుండు నీతి 

మంతుండగు నాల్మయే వారి మధ్యవ రి; 

అఖిలకొస్త్ర విశారధు. డైన చెవిని, 

వారు న్యాయాధికారిగా కోరుకొనిరి. 

ధర్మదేవత యెదుట (పత్యక మయ్యె 

ననగ, కూర్చుండె చెవి యున్న తాననమున; 

నిండుకొలువున వాని సన్నిధిని నిలిచి, 

వినయమున నాల్క యిట్లని విన్నవించె; 

““అవధరింపుడు = దేవరా! సావధాన 

చిత్తమున నాదు వాధము చి త్రగించి, 
మేలు మే లని యెల్లరు. మెచ్చుకొన(గ 

మీద సెలవిచ్చెదరు గాక మీదు తీర్పు. 

ఉభయ పక్షమువారల యోగ్యతలును. 
చక్కగా పరామర్శించి చర్చచేసి, 

ఓలి సారాంశముల( దేల్చి, యుష్మ్యదీయ 

దివ్యచి త్రమునకు న్లివేదించువాండ. 

౫౭ 



ముక్కు పక్షము వొదింతు మొట్టమొదట: 

తరతరంబులనుండి అద్దాలజోడు 

పూనుచున్నది కావున, ముక్కె దొని 

హక్కుభు కము లన్నియు ననుఖవించు” 

అనుచు వచియించి, యా నులోచనము నెత్తి, 

తనదు ముక్కున ధరియించి, అనియె నిట్లు: 
“అరసితిరె దినినడుము నున్న ట్లి పంపు 

చక్కగా నెట్టు లమరెనొ ముక్కుచుట్టు? 

_ ఇంత యేటికి - ముక్కు లేదేని, నరుండు 
దాని నేరీతి నెచ్చోట దాల్చ(గల(డు? 

ఇందుబట్టి విచారింప నెవరి హక, 

తేట తెల్లముగా మీశె తెలియగలదు. 

_ పెక్తుమాట లిం కేల -ఇంకొక్కమాట 

_ లోన విరమించుచుంటి; సులోచనంబు 

... నికముగం జేయండినది ముక్కు.కొల కె, 
ధాత నిర్మించె ముక్కును 'దొనికొణ కె." 



అంత నొతండు ధోరణి య'టై మార్చి 

కన్ను పక్షము వాదించెం, గాని వాని 

మాట లొక్కింత సూటియు పాటి లేక 

సొరహీనము లై తోంబె నభ్యతతికి, 

నరస గంఫీర ధారాళశైలితోడ 

ధాటిమై తీర్చు చెప్పె నొ ధర్మకర్త: 

నేడు మొదలుగ నద్దాలజోడు ముక్కు 

పూన్చినపు డెల్ల కన్నులు మూయవలయు.” 

౫౯ 



బీవమా! 

ఎవరవో నీవు జీవమా : ఏ నెలుంగ 

నీవు నేనును బొయుట నిక్క మంచు . 
ఎటు (గుదును, కాని మన మెప్పు డెచట నెట్లు. 

కలసికొందుమొ [కమ్మర తెలియంజాల, 

ఇంతకాలమునుండియు నీవు నేను 
కలసియుంటిమి కష్టను ఖంబులందు; 

అకట! చిరకాల మితుల మై మెన మనము 

వొసియుండుట కరము దుర్భరము కాదె? 

.. జీవమా! నేను నీ కిదే చెవ్పుచుంటిః 

. ఎప్పు డైనను సరియె-నీ యిచ్చవచ్చి 

నప్పు, డించుక నాతోడ చెప్పకుండ 

= చల్లంగా మెల్లగా నీవు జారిపొమ్ము, 

ఇం. 



ఆజ్ఞ యొసంగువము 

ఆజ్ఞ యొన(గుము, జీవింపు మంచు నన్ను, 

తరుణి! జీవింతు నీ పాదదాను(డనయి; 

ముదల వెట్టుము, నా (పేమ మొసంగు మంచు, 
హృదయపూర్వక మైన నా పేమ మిళ్తు. 

ఆనతి యొనంగు, మెన్నియేం డైన నన్ను ' 

వేచియుండు మటంచు నో వెలదిమిన్న ! 

నీ యనుజ్ఞను తలదొలిి నిలిచియుందు 

' నాదు తనువున జీవ మున్నంతదాక. . .. 

అనుమతి ంపుము, విలపింపు మనుచు నన్ను, 

కనుల న్మశులు కాల్వలు గట్ట నేడు; 

ఆనసీయుము, నీపయి నాన వీడు 

మనుచు, తోడనె వీడెద నాన నేను. 

“౬0౦ 



సెల వొనంగుము జీవంబు తొలంగు మనుచు 

తోడనే యంత నీ పొదతోయజముల 

మీద నా మౌళి( గిలించి మోద మొస్ప 

[పాణ మవలీల నర్పించువాండ నీకు 

నీకు నర్చించు నా (పేమ నిర్యలంబు, 

నిరుపమానము, నిద్దంబు, నిట్టలంబు; 

అట్టి నిశ్చల నిర్వ్యాజమైన (పేమ 

బడయ(జాలపు నిఖిలవిశ్వంబునందు. 

నాదు _పణయంబు, మానంబు, నా ధనంబు, 

నాదు హృదయంబు, నొడు [పాణంబు నీవె; 

నేను జీవంబుతో నున్న నీదుకొజకే, 

నేను జీవంబు దొరంగిన నీదుకోలు కె. 



నా చిన్ననాటి చెలికాం్యడు 

ఏను తలంచినయంత నా మానసమున 

కొనవతురు స్వరను లె నవారు, 
స ౧ 6౫ 

ఆ మహాత్ములు నా కూర్మి యనుంగు సఖులు; 

సంతతము నేను వారిని సంస్కరింతు, 

అరమరలు లేని కూర్ముల ననంగి పెనంగి 

లీలమై నాటపాటల( దేలియాడి, 

మెల(గితిమి వారు నేనును కలసి మెలసి 

అకట! వా రెల్ల నను వీడి రొకరొకరుగ, 

వాళి నా కష్టనుఖముల( వాలుగొనుచు 
వారు నా కొనర్చిన యుపకారములను 

తల(చినపు డెల్ల నా మేను జలదరించి 

కనులవెంబడీ బాొష్పముల్ కాల్వగట్లు, 

“౬8 



కొంతకాఖము వారితో, గూడిమాడి 

వారి యెనళేని [పేమను చూణగొంటి; 
మధురమగు వారి యుపచదేశనుధల( (గోలి 

అలవరచుకొంటి నొ జీవితొశయముల,. ౪, 

వారితోనె గతించె నా కోరిశలును, 

ఆశయంబులు, నొ యఖిలాష లెల్ల; 

అవనిలో నేను అతి కియున్నంతదనుక 

వారి బుణమును నేను పీర్పుంగ(జూల. . 

వారితో నుండ, మాటాడ వారితోడ, 
వారితో. గూడి తిరుగాడ వాంఛసేతు; . 
వారి విడనాడి యక్కటా?! బతుకంజాల, . 

నన్ను గొనిపొమ్ము దేవ! నా రుస్నయెడకు., 

వర మహాత్ముల చేతలు, వాఠ్యములును | 

- _అనుదినంబును మన జీవితాశయముల Fr 

సిద్ధి గావించి యున్నతస్థితికిం దెచ్చు; .. 
వారి కొ కొనరింతు. శా నమోవాకములను, 

EQ 



“అంటరానట్టివాండవు, కఠతట నిన్ను" . 

జూచినంతనె పాపముల్ చుట్టు" నంచు " . 

పదరి తిట్టుచు నల్లరిపాలు చేసి _ " 

దూరముగ నిన్ను తజుముచున్నారు జనులు, ' 

తూములను కుళ్ళు, వీథుఆ తుక్కు. నెత్తి, ల్ | 
దొడ్డయందలి మలమును తుడిచి నీవు . 

సకలజనులకు సేవలు సలుపుచుండ, __ _ 

నైచ్యముగ నిన్ను చూచుచున్నారు జ జనులు. 

అపరిశుద్ధత నోర్మమై నపనణుంచి ౨. 
విశ్వమున క్రీవు మేలు గావించుచుండ, " | 

శస 
క్ శ 

లో. 

అపరిశుద్ధుండ 
వంచు ని న్మృభిలజనుల

ు స్ ; 

పొఖ(దోలుచున
ున్నా రు పరిభవించి

. fan A = సై 
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హిలములను దున్ని, లెన్సగా కలువు దీసి 

ఎల్లజనులకు కూడు నీ విడుచునుండ, 

తినంగ తిండియు లేకుండ జనులు నిన్ను 
క ప్రిపెట్టుచునున్నారు పన్తు పెట్టి, 

బహుదినంబులు శమపడి బొవి (తవ్వి, 

ఎల్లరికి నీవు జలముల నిచ్చుచుండ, 

మతు 'శెండిన, నక్కటా।ః గుక్కె డై డైన 

నీరు (గోలంగనీయరు నిన్ను జనులు. 

హేయ మగు మలమూతంబు శెశ్రివైచి 

తనద్లు కిశువుల( బోషించు తల్లిరితి, 

మలిన మెల్లను తొలగించి మానవులకు 
హర్పుచుందువు సొఖ్యంబు కూర్మి మీజ. 

.... పొలకడలిని బొడమిన హాలహలము 
ల " రొపళ్ జ్వలీలం ధరణీతలము 

దరగ్జ మొనరించుచుండంగ, దాని (సం 

- ఉద్ధరింప(శె యూశ్యర్లుంఢర్వి తెల్ల? 

లు 



మలిన మనెడు వీళాచంబు తెలంగ డ్రోని: = ... 

పారిశుద్ద్య్యము తిరముగా” బాదుకొలీపి- 

పృథ్వి. గాపాడ వెలసిన వేల్పు వీవు; 
ఐళిరః ఎంతటి థన్యజీవనుండ వయ్య:

 

ఏహ్య మగు దానీ'ఊచి యసహ్యాపడుట. = 

తగదు తఆగ”టంచు"నీ చరితంబుబేత... 

చాటుచుంటివి ధర్మంబు జగతి కెల్ల gp 

పూజ్య ముగు నీదు కాగంబు పొగడం దఠరమ?* 

అనుపమం బగు నహినంటు' నాత్మ? దొల్వి' - ' 

కులజు లోసరిరచు నవమానముల సహించి ai 

కులజులకె నీవు సేవల సలుపుచుందు;' 

వౌర! నీవంటి పరమోపకారు శేరి?" 

ఇలను నాలుగుజాతులే వెలయు గాని, 

ఐదవది యగు వర్ణంబు లే దటంచు 
స్పష్టముగ నెల్లరకు గీత చాటుచుండ, 

పంచమునిగ నిన్ జనులు కల్పించినారు. 

౬కి 



వర మహాత్ముడు మి మెల్ల దరిని జేరు ,. 

తనదు జీవిత మెల్లను ధారవోని _ 

నకలకులజులలో నీకు సమత గూర్చి. 
“హరిజనుం డను విరు దిచ్చి యాదరించె.. 

_వెన్నునకు నీవు శడగొట్టు విడ్ణ వగుట, ౨. 
అతండు ధరియించు “మాఆ'గా నతము నిన్ను; . 
హరికి. గూర్చినవాండవై యలరు నీకు .. .. 
అర్హ మగ్గు గాదె “హరిజను( డనెడు బిరుదు oy 

లెమ్ము! హరిజనసోదరా! శమ్ము! నీదు 

_ పున్నెములు పండె థొ లంగె నీ బన్నములింక, 

నిండుకౌంగిట నిను జేర్చి నిఖిలజనులు 

ఆదరింతురు తమ కూర్మి సోదరునిగ, 



కులము 
కులము కుల మంచు నేటికి కలవరింత? 

జన్మమా[తముచేతనే జాతి యగునె? 

గుణము గలిగిన కులము సత్కులము గొని, 

గుణము లేకున్న కులము దుష్కులము గాదె? 

జననికడుపున జను లెల్ల ౫నన మొంద, 
. బహ్మముఖముననుండియు, బాహువులను, 
ఊరు వులనుండి, పదముల నుద్భవిల్లి 

రనుట యొట్టివివేక మో అరయు. డయ్య. 

(బహ్మతత్వము తెలిసిన [హబ్మాణుం డగు, 
క్మొాతమునం దేజరిల్లిన కృతియు.డగు, 
వర్తకంబును కషి చేయ వైశ్యుం డగును 

తదసేవ యొనర్చిన ళూదుం డగును. 

a 



అధమవ్యత్తుల( బాల్పడి యధికుల మని 

విజ్జవీగెద రేటి కో విపులార? 

వరుఖ సేవన మొనరించు బాహ్మణుండు 

అధమము డగు గాని, అగజుం డగునె తలప? 

జన్మమున దొల్ల శూదులే నకలజనులు, 

అవల నంస్కారమున దికజాం డగు నరుండు, 

వేదపాఠంబుచే నంత విపు డగును, 

బ్రహ్మ మెజిగినపిదప తా [బాహ్మణుం డగు, 

“వృత్తులనుబట్టి జాతు లుత్చ త్రీియయ్యె' 

ననుచు మున్ను దయానందయతి వచింబె. 

“జగతి గుణకర్మలనుబట్టి జాతు లొదవె' 
ననుచు శ్రీళ్ళష్టభగవాను. డానతిచ్చె.. 

“పొపపంకిలచరితుండు (వాహ్మణుండె . 

. యయ్యు. కూ దునికంకొ వాం డధమతము,డు, 

సత్య శౌరారి ఫర్టర్కకాలి బాడ్రు 
డయ్యు, వాండె వ్విపుం' డనె వ్యోసమౌని. 

౭20. 
శ్ 



“నూల మా లని యేల గగ్గోలు సేయ? 

“మాట తప్పినయాతండే మాల గాని, 

కులము చండ్యాలు.( డయ్యును కొజత గలదె?” 

అనుచు వేమనయోగిం దు డా డలే'దె? 

జన్నిదము దొల్చినన అగజన్తులనుచు 

ఫొంగిపొరలెద రేటికి వెంగలు లయి? 

ధర్మదీక్షయె తన జన్నిదంబు కాని, 

జన్నిదం బౌనె బారెడు కన్నె తాడు? 

బొట్టు జుట్టును దాల్చుట ము క్రి యనుచు 

పట్టి “పినంగెద రేటికి పందలార? 

జాన చెరాగ్య సదుణగణమె కాని, 
ఖా మ్ ౧ 

జుట్టు బొట్టును జ్ఞానంబు చూప(గల వె? 

భూరి పూసిన మా్యతన మోక్ష మనుచు 

మురిసిపడియెద రేటి కో మూర్గులార?. 

నీతివర్తనమే భూడిపూత గాక. 

బూడిదను పొర్లు గాడిధ ముక్తిగనునె?. 



జలము లను మునినంతనె శలదెముక్తి ? 

అత్మతీర్ధమె ము క్తిద మగును గాక! 

తీర్ధజలముల మునుంగుచు. చేలియాడు. 

మొసలి మీనుల కబ్బునే మోతపదవి ? 

(వాహ్మణ (వొహ్యణేతర భావములను 

పినచి కలహింతు కేటి కో చెనటులార ? 

(వాహ్మణు, డొకండె మోతసాామాజ్య మెల్ల 
_నూగులాడున కలకాల ముట్టిగట్టి r 

కులవిఖేదన నిగళంబు కూల((దోయ 

లేనివాడు స్వరాజ్యంబు బూన లేడు; 

ఉట్టి కెగురంగ( జాలని యట్టివా(డు 

స్వర్గ మెగురంగ( దలంచుట (భాంతి కాదె? 

మతము మత మంచు మాటికి మచ్చరించి 

శకాలు దవ్వెద రేటికి. కయ్యమునకు ? 

_ మతికి నమ్మత మైనదే మతము నుమ్ము 
.. సర్వమత ములయందలి సార మిదియ. 



దీపావళి 





ఈ |గంథముదణకు కొదార్యముతో 

పదిహేను వందల రూప్యములను 

విరాళముగా నొనగి తోడ్పడిన 

శ్రీ వాసవీ సేవాకేం[దము' 

హైదరాబాదు వారికి 

కృతజ్ఞతా వందనముఆ, 
yy 



అంకితము 

ఆంధ మహిళాగొన కళావ్యవస్థాపకురాలు 
శ్రీ నాళము కృష్టారావుగారి సతీమణి 

సొ పిియ మాతృదేవత 
శ్రీమతి నాళము సుశీలమ్మ గారికి 



కాన్యవీధి 

దీపావళి 

కుంద (Tennyson's Dora) 

ఈంగ్క సాలీడు (Mary Howitt) 

నళిని (Daughter of Islington) 

శెన్యూటు చ కవరి (Canute & the tide) 

(గీష్మబుతువు 

హేమంతబుతువు 





దీపావళి 
నాండు దీపొాలయమవసి-.నభమునుండి. 
తార లెల్ల ను. డిగివచ్చి ధరణిమీంద 
చితకాంతుల. నవతరించెనొ..యనంగ, :.. 

దీపికారాజి పుర మెల్ల, తేజరిల్లై, 

సాటి లేనట్టి. సిరులచే మేటికెక్కి. 
మున్ను త్రీనగరంబున చెన్ను.మీల్సు.. 
దేవదత్తుని సుందరదివ్యగృహము ' 
నేండు పొలుపఖి యేటికో. పొడు వాజెల..... 

వీటియం దెల్ల యెడలను వెలుంగుచున్న ణ్ 
దీపికాకోటికాంతికి సె సై పలేక, 

అంధకారపరంపర లాశీయించె . 

దేవదత్తుని భాన్యమందిరము నేండు. 



బల్లి ములం గేలం దాలిచి బారు దీటు 

యోధవరులకు బదులుగ, సొధ మెదుట 

బమ్మచెముడులు బలుసులు తుమ్మపొదరు 

లీతచెట్టులు దట్టమై యుపు సూపె, 

గోరునంకలు చిలుకలు పారువములు 

మధురగానంబు సలిపిన మందిరమున, 

కాకములు గుడ్డ గూబలు గబ్బిలములు 

 నెలుకలును జేరి చీకాకు గొలుపుచుండె, 

మదగజంబులు, తురగముల్ మసలుచోట 

ఊరపందులు గాడిడల్ తారుచుండె; 

వింతవన్నెగులోబులు వేలుచోట, 

స్నాలెవట్టులు బూజులు వ్రలుచుండె, 

ఒంటి గంటయ్యె-దీపంబు లొకటొకటిగ 

సన్నగిల్లైను, బాణనంచాల మాని 
తలుపులను మూసి జనులు నిదొవధూటి 

._ నిండుకౌంగిట నోలాడుచుండి, రంత, = 



ఆ గభీర నిశసమయంబు నందు. 

దీర్ధ నిశ్వాసములు పుచ్చి దేవదత్తుం 

డొక్క గదిలోనం గూర్చుండి చెక్కుమీంద . 
చేయి నానించిి యేదొ యోచించుచుండె, . 

వాని వజ్జనె సెజ్జపై వాలి యతని. 
గృహిణి సర్వాంగసుందరి గిరిజదేవి 

దుర్భరం బగు వ్యాధిచేం దూలి సోలి 

చిక్కి శల్యావశిష్టయై సుక్కుచుండె, 

వారములు నాల్లు గతియించె వ్యాధిపొడమి 

అంతకంతకు నతిశయం బగుటె కాన్సి 

ఇంచుకంతయు స్వస్థత గాంచదయ్యె; . 

కటకటా! ఎట్టి మొండిరోగంబొ కాని, 

ఎందరో వైద్యులై, రెన్నొ మందు అయ్యె, 
ఎంతయొ ధనంబు వ్యయ మయ్యె, సుంతయైన 
కుదురు వడదయ్యె రోగంబు; తుద కతండు 

అప్పుసప్పులపొ అయి ముప్పు జెందె,.. 



కోట్ల కొలదిగ రూప్యముల్ నోట్లు వాసి 
ము న్నతనితండిికడ బదుల్ గొన్న వార 
లుండి రెందరొ, వారిలో నొక్కడె న 
సోయవడండయ్యె ధనమిచ్చి సమయమునకు, 

ఆపురంబునం గలం డొక్కు కాంపువాండు. 

చండిదా సను పేరి భిషగ్వరుండు; 

వె వై ద్యమున వాని' 'కెంతటి, ప్రజ్ఞ గలదొ, 

ధనము గుంజుటయం దంత సునత గలదు. 

ఉను రొకించుక కుత్తుక నుండె నేని, 

ఎట్టి రోగము నిటైై పోంగొట్టిం గలండు:. 

వాడు: శవమును బితికింవ లేండు కాని, 
పెనగిం శవమున. విత్తంబు. సిండంగలండు,. | 

మురీదు' థన 'మీచ్చినను గౌని మర దోనంగ 
"శనియె నావైద్యుల డెంత' వేండినను గాని, 

'కణికరరి వింత 'యతేనికి కలుగదయ్యె; 
_ నిర్ధనునొ జీవితం బిల వ్యర్థము గద 



అఖిల సొభాగ్యనంపద అనుభవించి 

నట్టి భోగిక్కి తనదు 'నర్ధాంగలక్ష్మి 
మరణవేళను గొంతులో మందు బోయ, 

కటకటా పా ప్తి లేధయ్యె-కాలమహిమః 

. నొాంటిరాతిరి గిరిజకు గాట ముగుచు 

జ్వరము ముమ్మర మయ్యె, శ్వాసంబు హెచ్చె; 
వెంటనె. యతండు వైద్యుని యింటికడకు 
త_్తరంబున పరుగెత్తి తలుపు తబ్లె, 

అలికిడికి లేచి వై ద్యుండు తలుపుతీసి 
“ఎవరు వా?ి రని ప్రశ్నించి, “ఈవటోయి! 
పై కమును తెచ్చితివ నరే-లేకయున్న, 
శీఘ9ముగ 'నింటికడకు- వేంచేయవచ్చు.” 

అనుడు, .గుండెలు "జల్ల న, కనుల నీరు 
నిండ నేడ్చుచు: దేవదత్తుండు వలి'క్కై 
“నీదు పొదాంబుజంబులమీంద వాలి 
వేండువాండను, నన్ను కాపాడు మయ్య, 



నిలిచియున్నది నీచేత నెలంత బితుకు- 
మనిచెదవొ యామె పాణంబు మం దొసంగి, 

మునిచెదవొ నన్ను శోకసముద్రమందు? 

చెప్ప నేటికి-నీదివ్యచిత్త మింక.” 

అంచు నేమేమొు యింక వచించుచుండ, 

తటుకునను లేచి వైద్యుండు తలుపు మూసి 
రివ్వు మని యేగె; “హా! శ్రీహరి?” యటంచు 
నేలపై దేనదత్తుండు కూలంబడియె, 

అట్లు వడి కొంతసేపటి కతండు లేచి. 

తెప్పేరిలి, లేనినత్తువ తెచ్చికొనుచు, 

ఎట్లో కాళ్ళీడ్చుకొని తనయిల్లు జేరి. 
ఇట్లు తలపో సె నిన్ఫృహ తటుముట్లి, 

టి & రు 

- “ఎన్నిలక్షల వత)ంబు లున్న నేమి- 

_ గిరిజపొొణము నేడు రక్షింప వయ్య; 

గవ్వకై_నను కొజగాని కాగీతంబు 

అకట! ఉండిన మండిన నొకటి కాదె” 



ఇట్టు తలపోసి, చందువా పెట్టే తెజచీ 

ఆతం డందలి వేలువే అరలనుండి 

ఒక్క టొకటిగ పత)ంబు లూడంబెటికి, 

చించి కుంపటి కాహుతి చెయుచుండె. 

వేంగుబా మయ్యె నింతలో వీధితలుపు 

తట్టినట్టు లు వినవచ్చె; తత్తరమున 

నులికివడి లేచి వేగమే తలుపు కీసె 

దేవదత్తుడు కరమున దివ్వె దాల్చి. 

త_తడుల నెక్కి భటుC లిరుత ట్లు గొలువ, 

మారు బోలిన సుందరాకారు. డొకండు 

గజము డిగి దేవదత్తుని కౌంగిలించె 
చిబునగవు మోముదమ్మిని తుఅంగలింప, 

\ 

విసయంబును మోదంబు పెనంగొనంగ, 

దేవదత్తుడు మో మెత్తి కేతీిపాజ 
వానిం దిలకించి, యొక్కింతవట్టు తనదు. 

వెతల నన్నిటి నొకసారి విస్కరించె. 



ఆతం డంతట.నా కొత్త యతని తోడ... 

“ఎవరు మీరలు! మీరాక యెచటినుండి? . 
ఏమివని కల్గి వచ్చితి రిచటి కిపుడుణ.  . 
అనుచు వంశ్నీంప, నవ్వుచు నాతం డనియె,. | 

“ఎజుంగవా నన్ను? నాపేరు హిమకరుండు, 

మున్ను నీతండి? జీవించి యున్న,యపుడు, 
నీదు చిన్నారిచెల్లైలు నేను గూడి 
ఆడుకొంటిమి, కాదె యీ మేడ యందు?.. 

“ఇందుకళి. యస్తు వదియేండ్ల యీడు బాల... 
చికిలి సేయని మారుని చిన్ని కోల 
అన్నెమును పున్నె 'మెలుంగని యట్టి వేల... 

నన్ను తల పెట్టుచుండునే. యెన్నం డై డె నః. 

ముఖ్యముగ నొక్కవిషయంబు సుప్బటింన . 
నేను వచ్చితి_ఆకార్య మైనపిదప, 

... సావకాశముగా నన్నిసంగతులను 
గూర్చి | మాటాడుకొందము కూర్మిసఖుండ!.. 



నాదు జనకుండు మున్న నీ నాయనకడ 

అబులక్ష ల రూప్యంబు లప్ప గొనియె; 

నిన్న రాతిరి యాతండు నన్ను బంప, 
వడ్డితో దాని దీర్పంగ వచ్చినా(డ, 

నాడు మీజనకుండు మా కొనర్చినట్ది ' 

సాయమున. గాదె,మా కిప్పు సంభవించె 

భూరిసంపద, కీర్తియు, గౌరవంబు 

వేయు నేటికి.నేంటి యీ విభవ మెల్ల, 

అనుచు నతండు మాటాడుచున్నంతసేపు, = 
దేవదత్తుండు తన్నట్టె కేజి చూచి 
ఊరకుండుటయే కాని మాజువలుక 

కుంట. గనుగొని, యచ్చెరు వాంది యతండు. 

“ఏమి మ్మితమః నేండు నీమోము జూడ 
విన్ననై యున్న దేటికి చెన్ను దొరంగిః 
కేజి యటు లేల చూచెదు తెల్లబోయి? ..' 
సేమమే కద భార్యకు చెలియలికిని?, 



అనుడు నామాట వీనినంత తనదువెతలు 

చివుకు మని యొక్క పెట్టున స్మృతికి రాంగ 
నాకముననుండి తోడనే నరకమునకు 

తూలిపడినట్లు దేవదత్తుండు తలంచి. 

“అక్కటా! ఏమి చెప్పుదు ననుంగుసఖుండ! 

నోదు దురవస్థః పెక్కుదినాల నుండి 

పుబలతర మగు వ్యాధిచే బాధపడుచు 

మరణవేదన. పడుచుండె గిరిజదేవి, 

నీవు నాపాలి సొభాగ్యదేవత వయి. 
వచ్చి యామెపా9ణంబు గాపొడినావు; 

నీవు రాకున్న నాగతి యేమి యగునొ 

లీజరము గాదె విత్తంబు లేని బ్రతుకు !’ 

అనుచు నీరీతి వచియించీ, యతండు లోని 

_ శకిగ్కి'యిందుకళను లేపి యిట్టు లనియె; 

“చెలియలా! నీదు చిననాంటి చెలిమికాడు 

-. హిమకరుం డిదె మనయింటి శకేగుదెంచె. 



అతని లోనికిం దోడ్కొని యాదరించి 

వలయు నుపచారముల నెల్ల సలుపుచుండు, 

మింతలో నేను వై ద్యునియింటి శేగి 

వేగ వచ్చెద నాతని వెంటం గొనుచు. 

తోడనె యతండు వైద్యుని తోడికొనుచు 
గృ హమునకు వచ్చె; వైద్యుండు గిరిజం జూచి 

త ల్లీడిల్లి యు_ధై ర్యంబు దాల్చి యామె 
కుతుకలో వై చి మింగించె ఘుటిక యొకటి, 

భాను డుదయించె దేదీప్యమాను. డగుచు, 

దెసలు తొలివొందె, గిరిజయు తెలివి గాంచె? 
ఇనకరంబుల విరిసిన హిమము నోలె, . 

మందుబే నామె రోగంబు డిందువడియె, 

కొంతపడి కామె యించుక కుదుట నొంది, 

కాలుసేతుల నల్లార్చి, మేలు కాంచి, 

కన్ను దమ్ముల నరవిచ్చి కాంతు. జూచి 

పలికె నీరితి సన్నని యొలుంగు తోడ. 

౧౧౦. 



“చూచితే నాధ! ఎంతటి చోద్య మొక్కొ! 

వేగు జామున నెవ్వండో యోగివరుండు 

మన గృహంబున కరుదెంచి ధన మొసంగి 

నన్ను రక్షించినట్లు స్వవ్నంబు గంటి. 

ఆ సుధామధురో క్తుల నాలకించి 

నింగి ముట్టిన భంగి నుష్పాంగి యతండు 
హిమకరుని బిల్చి యాపె కబ్టెదుట నిలిపి, 
పలికె నీరితి చిబుసవ్వు మొలక లె త్త, 

“నీదుకలలోం బ్రసన్న మై, నిన్ను నన్ను 
నుద్ధరించిన యట్టి యాయోగి యడుగొ, 

న్స్ 'ునుంగుమడిందలి చేయివట్ట 

నిన్ను నర్థింవంగా వచ్చియున్నవాండు.” 

కలిమి గలవాండు చెలువంబు గులుకువాండు, 

హొయలు గలవాండు, మవ్వంపు వయసువాండు, 

ఇవ్వి యన్నియు నటు లుండ-ఇందుకళకు 
- చిజుతపాయమునాంటి నెచ్చెలిమికాండు.* 

sc] 



అనుడు, నబ్బుర మందుచు ననియె గిరిజ! 

“ఎట్టెటూ! నామనోహర! ఏమి యంటి? . 

వీతండా నాదు మజందలి. యొమ్మెకాండు! . 

విందు చెప్పుము వీనులవిందు గొాంగి. 

అనుచు మోమున దరహాస మంకురింప 

గిరిజ తనచెంత సిగ్గుచె శిరము వంచి 

తలువుచాటున నోరంగా నిలిచియున్న 
యిందుకళం జూచి యామెతో నిట్ట లనియె. ' 

“పసి వగలాడి! నీసిగ్గు మాసిపోను_ 

నంగనాచివై యేమి యెజుంగనట్టు 

లింటం గూర్చుండి తగిలించుకొంటి వౌర! 

కొమిరెపాయపు చక్కని కోడెకాని, 

ఏమె'నా ముద్దుమటందలా?! ఇట్టు రావె? 

ఓసరి లన నామీందియొట్టు సుమ్ము- 

బెట్టుసరి చేసి పిరువీకు వెట్టితేని, 

పెనంచి పట్టింతు6 జువ్వె నీ పిియునిచేత,” 

(ర్తి. 



ఇందుకళచేయి వట్టుక హిమకరుండు 

గిరిజసదములపై 6 దనిశిరము వేర్చె! 

“శీఘ్రమే మీకు కల్యాణసిద్ధిరస్తు? 
రనుచు దీవించి గిరిజ మోదాబ్టిం దేఠె. 

౧ 



కంంద 





కుంద 

కాంచిపురమున6 గల డొక్కకాంపువాండు-. 

అతని నామము గోవిందు. డనంగం బరంగు; 

నందు. డాతని గారాబు నందనుండు, 

కుంద యాతని చెల్లెలి కూర్మితనయ, 

_ ఈడుజోడుగం గూడి వా రాడుచుండ 
మోదమునం జూచి ముదుకండు మురియుచుండు, 

“బళిర! వీ రిర్వు రొకటియై మెలంగి రిని, 

నాదు కోరిక ఫలియిచుం గాదె” యనుచు 

కుంద యాతనిభావంబు గుర్తెటీంగి 

నందుండే తన హా దయాధినా ధు. డనుచు 

నమ్మె; నక్కట! దై వమ్ము వమ్ము చేసె 

నామె నిర్వ్యాజ నిర్మల పేమ మెల్ల, 



అంత నోకనాండు వృద్దుండు సంతసమున 

దనదు రూరిమితసయుతో సనియె, “వత్స! 

వయసు గడచెను, ముదుసలివాండ సై తి, 

ఎపుడు మృత్యువు వచ్చునో యొలుంగరాదు, 

అనుభవించితి సకలసొఖ్యంబు అెలమీ, 

కోరు లెల్లను కొనసొంగె కొదవ లేక; 

మక్కువను చిన్నిమనుమని సక్కుఉర్చి 

ముద్దులాడుట యెన్నండో ముచ్చు టలర? 

పోతబోసిన బంగారుబొమ్మవోలె 

ఒక్క చిన్నారి చక్కనిచుక్క.( దెచ్చి 

పరిణయ మొనర్హు, వేగమే వడయు మయ్య 

పండుపంటి కుమారుని నిండువేడ్మ 

చల్ల తై వచ్చి ముంత దాంచంగ నేల! 

కుందయే నీకు సరివచ్చు సుందరాంగి, 
జనని పోయినదాదిగా చనపు మెజయ 
పెంచికిని దాని నీ కిచ్చి పెండ్లి చేయ.” 



తనయుం. డిట్లనె గద్దదస్వనముతోడ;: 

“నాన్న! సీయాన జవదా.టీ యెన్నం డెటుంగ 

నేడు నీకోర్కె నెల వేర్పనేరకునికి 
చింత నొందుచు నుంటి నా చి_తమందు, 

కుంద నీపు వచించినచందమునను 
నిథిలలావణ్యలక్ష ణాన్వితయె యయ్యు, 
ఇంచుకంతయు నామది కెక్క దయ్యె- 

ఏమి కారణమో వచియింవం జాల, 

చిన్నతనముననుండియు చె లి అనుచు 

పిలిచితినిదాని, నేని * పెండ్ల” * మనుచు 
ఏగతిం దలంతు? నక్కటా; యిట్లు చేయ 

నన్ను పరికించి నలువురు నవ్వ 'రొక్కొలో 

కనుల నిప్పులు రాలంగ జనకుం డనియెః " 

“అకటా! తండి9ియాజ్ఞను ధిక్కరించి 

ఇట్లు 'చియి ౦వ నీకు నో రెట్టు లాడె? 

అవుర! ఎంతటివాండ వై తివిర నీవు? 

౧౯ 



సరియె కానిమ్ము _ రెండుమాసముల లోన 
వాని. చేపట్టితివ సరి, లేనియెడల, 

నేను జివించునందాంక నింటిలోని 
కడుగు వెట్టంగ వలవదు గడవ దాంటి, 

వఏవమియును మాటు వలుకఠకక మోము వాల్చి 

నేల జూచుచు నందుండు నిలిచియుండె! 

తటుకు మని లేచి కినుకచేం గటము లదర 

వడిగం జిందులు తొక్కుచు వెడలె తండిం. 

గడువు దాంటకమున్నె యాపడుచువాండు 

తండి) యిలు వీడి యవలికి తలంగిపోయి, 
పొలముకాంపరికూంతును “వున్ని యనెడు 

పేదబాలిక నొక్కతెం బెండి స్తీ యయ్యె, 

కొంతకాలము జనినంత్క కుంద. బిలిచి 

ముదుకం డిట్లనె, “సుతుడు నాముదల మీతి 
యిల్లు వెడలెను, బాల! నీ వెట్టిలీల 

: మోద మొనగూర్తువో నాకు ముదిమియందు? 



కన్నకూంతురు కన్నను కరము పేమ? 

బెంచితిని నిన్ను, నను కస్తెవెట్టినట్టి 

వానితోడను మాటాడికేని, వినుము _ 

గెంటివై చెద నిను గూడ నింటినుండి,” 

కుంద తలపోసె నీరితి డెందమందు; 
'శనయు పెనింత తెగిపడు తండి గలండె? 
కొన్ని దినముల కంతయు కుదురుపడక 
యున్నె? అందాంక సైరించి యుంచుం గాక.’ 

పుణ్యదినమున నొకనాండు పున్న గనియె 
నిండుచందురు. బోలిన నిసుంగు నొకని; 
తనకుటుంబము పోషించుకొనంగ లేక = 

ఏగె నందుడు తనతండి? యింటి కడకు. 

కటకటా! వృద్దుం డెంతటి కటికవాండొ! 

కొడుకు నవలికి గెంటించె కోప మడర; 

అతనిదురవస్థ కెంతయు నాత్మం గుంది. 

సాయపడె కుంద ధన మిచ్చి శ క్రికొలంది. 

0 



కడచె కొన్నాళ్ళు, అంతట కఅవృ వచ్చె; 
ఏమి చెప్పుదు - నక్కటా! లేమిచేత 
తాళంజాలక నందుండు తనువు విడి! 

వాని మరణంబునకు కుంద వనట నొంది 

పున్నయింటికి నేతెంచి, కన్నుదోయి 
బాష్పములు జొలువాజంగ బాలు నెల్లి 
అక్కునను జేర్చి విలపించు నామెం జూచ్చి 

భాళి నాలింగనము చేసి వలికె నిట్లు, 

“కుంద యందురు నను వినియుందు గాదె? 

నిన్ను జీవట్టి నాకంటు చన్నవాని 

నుల్ల మారంగ ప్రమించియున్న దాన- 

తడవ నేటికి యిప్పు డాగొడవ యెల్ల ? 

- నీదుసుతుమీంద నీ కెంత యాదరంబు 
_ _ కలద్కొ అంతయు నాకును కలదు గాన, 

_వాని జూడంగ వచ్చికి వాని హితము 
మనకు నిరువుర కొక్కసమంబు గాదె? 

ee) 



చిన్నీ బాలుని మనుమామచేత నీడిన, 

తనదు తనయుని మరణంబు తలంచి యతండు 

బుడుత6 గౌంగిటం జేరిచి బుజ్జగించి 

(పీతి నల్లారుముద్దుగం బెంచు సుమ్ము.” 

అనుచు నొప్పించి బాలుని గొనుచు కుంద 

వేగ తనమామపొలమున కేగి యచట 

గుజ్జుగా నున్న యెలమావిగున్న నీడ 
నొది౭గి కూర్చుండె బిడ్డని నొడిని జేర్చి. 

ఆమె బొడంగనిముదుసలి యనియు, “బాల! 

ఒంటిమై యేల వచ్చితి వింటినుండి? . 

ముద్దు లొలికెడి యా చిన్ని బుడుతండెవండు?” 
అనుడు, గొదుకుచు నీరితి ననియె కుంద. = 

“ఎవడు నీయాన జవదాంటి యే నెటుంగ, 
నేడు చేసినతప్పు మన్నింపు మయ్య, 
అన్ఫుం డెవ్వండు కాడు-నియనుంగుసుతుని 

కన్నతనయుండు సుమ్మి యీచిన్ని బిడ్డ.” 

దీన 



కుంద యీరిథి వచియింప, (కుద్దుం డగుచు. 

పలికె వృద్ధుండు పటవట పండ్లు కొటికి; 
“సిగ్గు లేదట? మును నీకు చెప్పలేదె 
వానితో నెట్టిజోక్యము నల దటంచు.” 

గోలుగోలున నేడ్చుచు కుంద యిట్లు 

చేప్పె, “న న్నేమి చేసిన చేయు మయ్య, 

అన్నెమును పున్నె మెజుంగని యళట్టీ చిన్ని 

బాలు6 గ్నైకొన్కు మద్దియే చాలు నాకు.” 

అనుడు, వృద్ధుండువచియించె న్మాగహమున 

“కా నెజుంగుదు, నిది యెల్ల నాగయాళి 
జంతయును నీవు పన్నిన మంతనంబు, 

బేలనే యిట్టిమాయల చజేలుహోపః 

ఇంతకాలము నుండి న న్నెటింగి 
ఎట్టి సాహసమున కొడఢిగట్టినావె? 

కాని, నీమాట యేటికి కా దనవలె? 

బుడుత నా కిచ్చి, అవలికి వెడలు మీవు.” 



అనుచు వచియించి గోవిందుండలుక గదుర 

బలిమిమై చిన్ని బాలుని పులిమి లాగి, 
రెట్టబట్టుక కుందను నెట్టివై చె, 

బోరు మని యేడ్చి బిడ్డండు పోరువెట్ట, 

కనుల జలజల బాస్పముల్ కాల్వగట్ట, 

వెడలె నాబాల పదములు తడంబడంగ, 

బిడ యేడుపు వీనులం బడ్దయప్పు 
@ యె 

డెల జల్లని గుండియల్ తలడిల. 
డదా.గా. ౧ లు. 

“కన్నతల్లి యు తండ్రియు చన్నదాది 
మామయే యన్ని కానెయై మనిచె నన్ను, 
అట్టి యాతండె నన్నిప్పు డవలం దోసె; 

కంచెయే చేను మేసిన. గలదె దిక్కు?” 

కుంద యీరితి డెందంబు నందు గుంది. 

పున్న యింటికి జనుదెంచి, పొంగి పొరలి 

నెట్టుకొని వచ్చు శోకంబు నెట్ట కేని 
మట్టు పజచుచు, నామెతో నిట్టు లనియె, 



*ఏమిచిత్ర మొ? అక్కరోః మాను నీదు 
తనయుంగైకొనె, వెడలి పొమ్మనుచు నన్ను 
నెట్టి నవలికి, నామాట యెట్టు లైన 

నేమి.పొలుండు సుఖముండే, నింతె చాలు. 

“చెల్లె! నీ విట్టు లాడంగం జెల్లు నొక్కొ? 
ఈవు నొకయి వెతజెంద నేటి కమ్మ? 

వానికడ కేగి వేండెదు బాలు నాకు 

నిమ్మటంచును, మగుడ నిజా గొమ్మటంచు; 

వృద్దుం డొకవేళ నాదగు వేండికోలు 

_ కియ్యకొనండేని, చెల్లెలా! యీోవు నేను 

ఒక్క చోటనే వసియించి యుంద మమ్మ 

అరమరలు లేక (బతికియున్నన్ని నాళ్ళు. 1) 

అంచు నీరితి వున్న వచించె; తోనే 
“వార లిరువురు పయనమై పానియింటి 

శే నిలిచిరి ద్వారంబునెట్టయెదుట; 
— అంత గనువట్టె లో * నొక్కయద్భుతంబు,. 



పొన్పుమీందన్లు వృ ద్దుండు పవ్వళించి 

గట్టిగా బాలు 'నక్కునం గదియంేసి 

వానిబుగ్గల జిగిముద్దువర్షములను 

ఒక శ పెట్టున గురిపించుచుండెం జెలంగి, 

గల్లుగల్లున చిలుగజ్జె లల్ల లాడ 

జొమ్ముమీంద దువాళించి, హుమ్మటంచు 

బలిమిమె .తాతగడ్డంబు పట్టి పీకు 

చుండె బుడుతండు.వాండెంతదుండగిండొ? 

సందిదే యని వారలు సంభిమమునం 

జనిరి లోనికి; బాలుండు జనని జూచి 

“అమ్మె” యని చిట్టిచెతుల నట్టె.చాంచి 

దిగ్గు రని సాన్సు నుండి డిగ్గనుటికె, 

మామపదములపై € దనమౌళి సోంక, 
వున్న యిట్లనె, నీసునుం డున్నయపుడు . | 

ప్రమమైనిన్ను నోరార “మామి యసుచు 
పిలుచు భాగ్యము నాకు అభింపదయ్యె 



“జనకునానతి పాలింపంజాల స్టైతి, 

నంచు నీసుతుం డెపుడు చింతించుచుండె; 

అంత కాలము దాపింప్క నతడు సారే 

నాన్ననాన్నాయటంచు పాంణములు విడిచె, 

పావనంబై న నీదుగర్భమునం బుట్టి 

అంతిముంబున సిసుతుడుం డనుభవించి 

నట్టీ దై దైన్యము వర్ణింప నలవి యగునెః 

వాని నన్నిటి నిట తడవంగ నేల? 

వినుము నావిన్నపం బిదె విన్న వింతు- 

“అనుగుకోడల, నీక్ళప కర్తురాలి 

అనుచు నిను వేండ, వింద తనయు నాకు 

కూర్మి దయచేసి, కుంద గ్రైకొను మటంచు. 

_ నీదుతనయుండు చేసిన నేరమునకు 

నన్ను దండింప నగు గాని, యెన్నడేని 
వెట్టి నేరంబు గావించి యెజుంగనట్టి 

ముగుద, కుందను శిక్షింపం దగునే నీకు? 

ది 



పతిని బాసిన పరమనిర్భాగ్యురాల్క 
నేను బితికిన- చచ్చిన నేమిలెక్క? 
దిక్కుమాలిన-'యట్టి యీ దీనురాలి '.. .... 

కుందం గైకొని కావుము కూర్మి గదుర.౫. 

అంచు నీరితి పున్న. వచించుచుండ్క _..... 
ఉస్సురుసు.రని వేడినిట్టార్చు పుచ్చి. ... 
నేలవాయుచు మిన్నక |నిలిచియుండె.. . . 

కుంద, .శోకంబు రూవంబు నొందె. ననంగ.... 

ఆమెసలుకులు ములుకులై యాత్మ నాట 

వృద్ధుం డంతట విలపించె వెక్కివెక్కి, 

“అక్కటా! నాదుచిన్నా రియనుంగుసుతుని 

చేతులారంగం జంపిన ఘాతుకుండ. 

తాను మనసార వలచిన తరుణి గూడి 

సుతుడు సుఖముండ, చ ల్లగా జూడలేక 
కోతవెట్టినయట్టి కర్కోటకుండను; 
అకట! నావంటి పాతకి యవనిం గలండె? 

కుల్ 



వగవ నేటికి చచ్చినవారిం గూర్చి? 

కొడుకు లై నను మీరలే, కూంతు లైన 
మీరలే గాని, యన్యు తెఛ్వారు లేరు, 
కొవరే నన్ను ,నున్నిఇచి గరితలారణొ 

అనుచు నాతడు కాబోయి యంశనుండీ. 

తనదునాధుండు నందుండి యని తలంచి 

అన్యు నెవ్వని వరియింపదయె ఏ కుంధం, 
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దీపావళి 

కుంద 

ఈంగ-సాలీండు 

నళిని. నందుండు 

కెన్యూటు చక్ళవరర్తి 





ఈంగ, సాలీండు " 

సాలీడు 

ఎచటి కేంగెద వీంగరో, ఇట్లు రమ్ము ! 

మెల్మిబంగరుజెక్కలు మెలుంగు లీన, 

మింటి కెగిరెద వేల? నా యింటిలోకి 

వచ్చి యొకసారి విశమింవంగరాదె? :.. ...... 

చుట్టు పా9ికారములు గల్లి, నట్టనడుము 

ముద్దు గులికెడు నా చిన్ని మిద్దె గలదు, 

మిద్దేపై కిగ నెల్లెడ మెట్లు గలవు; 

సాటి 'వచ్చునె దానితో న్వర్లమైనః 

ఈ6గ 

రాను సాలీండ, నీ యింటి కీను రాను, 

సాలగూండది యోయగలపాలి సూడు; 

సుందరం బగు నీ యిల్లు జొచ్చువారు 

పాంణముల. తోడ మరల నీవలకు రారు, . . 
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సాలీడు 

ఊల్లి పొర వంటి నునుజెక్క. లల్ల లాడ, 

ఏటి కాయాసవడెదవే యెగిరి యెగిరి? 

నిద్ద నుగు నాదుసెజ్జ్ఞపై నిన్ను జేర్చి, 

సెమ్మి జోకొట్టి హాయిగ నిదురవుత్తు, 

ఈగ 

అమ్మ చెల్లి రొ! నీ మాట నమ్మనగునేః 

అడుగు మోపగం జాల నీ గడపలోన; 

లీల నీ పాొన్పుపై పవ్వళించువారు 

మేలుకొన రింక్క నెన్నండు మేలుకొనరు. 

సాలీండు 

ప్రియము మీఅంగ నెన్ని చెప్పినను గాని, 

_. నమ్మవేటికె మిత్రమా, నాదునూటః 

వలపు లొలిక్రించు కమ్మని వంటకములు 
- కుడువంటెల్లెద, రమ్ము, నీ కడుపునిండం 

ళ్లు 



ఈంగ 

చెలందిరో, నీకు నామీందం గలుగుపమ: 

చాలు పదివేలు, నాజోలి యేల నీకు? 

కుడువంబెట్టెదవో నాకు కడుపు నిండ, 

ఆరగింతువొ నను నీవె హాయి మీట? 

సాలీడు 

జానెః యీాంగర్హొ ఎంత మాటాడినావెః 

ఇన్ని వగ లెందు నేర్చితె వన్నె లాడి! 

నిగనిగలు దేజు నీలాలు-నీదు గజులు, 

నిద్ద మగు జాతికెంపులు నీదు కనులు, 

ఎంత చక్కనిదానవే ఈంగ నీవు! 
పొగడంగూడదు కాని నీ సొగనుందనము- 
అదిగొ ఇటు వచ్చి యా నిల్వుటద్ద మెదుట 
నిలిచి యొక సారి చూచిన, నీకె తెలియు,” 

తన్ను సాలీడు పొగడు. స్రోతుముల కుబ్బి 
ఈంగ తబ్బిబ్బు నొందుచు, నిట్లు. తలంచె: 

“అక్క టా! నాదు కులవై రి యనుచు నెటింగి, 

ఎట్లు నమ్ముదు మనసార “ఈగపులిని*” 

“ఈ 



ఇట్టు తలపోసి పావన మా చిట్టియాంగ 

నూలు పలుకక యట్సిట్టు తారుచుండె; 

తనదు పాచిక పాజంగా యనుచు మదిని 

నలరి, సాలీండు కుమ్మర నందుకొనియె, 

“రమ్ము, చక్కనిచుక్కరో రమ్ము వేగ; 
జక్కలా యవి, అబీ ంపురేకులు గదె! 

కన్నులా యవి, రతనాలగనులు గాదె! 

మాటలా యవి, ముద్దుల మూటలు గదె! 

మెజయు చున్నది నీ చిన్నిశిరము మీంద, 
కుచ్చు కెంపుతురాయిని కూర్చి రేమొ! 

నిగనిగలు దేజుచున్నది నీదు మేను, 
చికిలివచ్చలు నీలాలు చెక్కి రేమొ! 

రాంగదే చిన్ని యీంగలరాణి, రావె! 
_ రాంగది నాదు భాగ్యంపురాసి, రావె! 
రాంగదే తళ్కు మెజపులతీంగ్క రావె! 

రాంగదే ముద్దుగుమ్మరొ, వేగ రావెళ 



కట్ట! స్తాలీండు పలికిన కల్ల బొల్లి 

భేలుమూ టల కా యీంగ జేలువోలి, 

వానిమాటలె నిజ మని భా90౩ి జెంది 

పొంగి. పొరలుచు కెరలుచు నింగి ముట్టె, . ఫి 

తనదు కన్నుల తళతళల్, తనదు. మేని." 
నిగనిగల్ తనజెక్కల ధగధగలును, 
తనదు పలుకుల మురిపంబు, తన శిరంబు 

మురువుత్రలపోసి యాయీంగ మురిసివడుచు, 

జుంయి జుం యని యెగురుచు, జుమ్మటంచు 

పాట పొడుచు, సాలీని గూంటిచుట్టు 

చెలంగి గుజ్జునం దిరుగుచు, చెంగలించి, 

చంగు మని యట్టె లోనికి చౌకశళించె, 

ఏమి చేయుచు నుంటివే ఈంగ నీవు? 
పవ్వడించితొ మవ్వంపు పాన్సు జేరి? 

ఊంగుచూంటివా హాళిమై నుయ్యెలపయి? 

కజ్జముల మెక్కుచుంటివా బొజ్జనిండ? 
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నిలువుటద్దముచెంగట నిలిచి, నీదు 

సొబగు దిలకించుచున్నావొ చోద్య మొప్ప? 

సరసమాడుచు నున్నావా' సఖుని గూడి? 

ఏమిచేయుచు నున్నావా యెవ్వం డెటుంగు? 

ఈంగ యారితి గూట గం తిడిన యంత, 

జక్క పెట్టున దానిపై కుటికి తనదు 

కాళ్ళతోం బట్టి యటిట్టు కదలనీక 

గుటుకు మని దాని సాలీడు గుటకవై చె, 

శిలా 



నళినీ. నందుండు 

ముహిషపురమునం గలం డొక మం(తివరుండు, 

నందు. డాతని కూరిమినందనుండు; 
పుడమియేలికకూంతురు పువ్వుంబోడి 

నళిని యాతని హృదయంబు. నాంచికొనియె, 

అతని యకలంక మగు ప్రేమ యందరాని' 

మా9నిఫల మని భావించి, వానితండి 

పంపివై చెను నందుని పరిసరంపు 
పట్టణంబున కెద్దియో వ్యాజమునను, 

జరిగె మూంజేండు, లొకనాంటి సంజవేశ, 

నందు. డీరీతిం దలపో సె డెందమండు: 

“పడతి నేను తలంచని గడియ లేదు, 

తలంచునే యాపె న వ్నొక్కతడవయెని 

శక 



అంత నొఠనాండు మైసూర సంత జరుగ, 
నచటి 'కేగిరి వేడ్కతో నతివ లెల్ల 
నళిని యొంటిగ నెవరికిం దెలియకుండ 
సయనమై యేగె పియుండున్న వట్న మునకు, 

విలువనగలును వలువలు విడిచి యామె 

చిరుంగుబట్టలు ధరియించి, పురమువెంట 

నుల్ల మురియాడ, నాదిన మెల్ల తనదు 
ప్రియుని వెదకుచు తిరుగాడె వీధివీధి, 

సొన్ముసిలి యామె యూరెల్ల 6 ద్రమ్మరిల్లి , 

దారుణం బగు నెండకు తాళలేక, 

చేనిగట్టున గూర్చుండె 'సీదదేఆ; . 

హయము పై. నెక్కి తన మనోహరుండు వెడలె, 

పిియునిం గన్గొన, డెంద ముప్విళులు గొనంగః 

చివ్వునను లేచి కళ్ళింబు చేతం బట్టి, 

వ దయామయ, నే-నిటు పేదరాల) 

కొవుమా నన్ను దయతోడ కాని యొనంగి,” 

కం: 



_ కాను లెన్నేని యిచ్బదం గాని ముందు. _ 
న్నెరో, చెప్పు మేది నీ యున్నయూరు? 

“తిరుప మెత్తుచు నూరూరం దిరుగుదాని 

కూరు పేరేటి కయ్యః - మైసూరు నాది” * 

“వెలందిరో, నిన్ను తద్దయు వేండువాండ- 
చిన్నమాట వచింపుమా, ఎన్నండైన 
సుందరాంగిని నళిగిని చూచినావె?ి 

“చచ్చి యెన్నండొ స్వర్గంబు జఉెచ్చెనయ్య”. 

“అకట ! నళిని గతించెనా? అట్టు లెన, 

రమణిరో, నీకు నాదు సర్వస్వ మెల్ల 
నప్పన మొనర్తుం గ్వైకొను, మాపె లెని, 
నావిభవ మేల, ఇంక నాజీచ మేలు 

| 

“వలదు తాళుము _ నీదు సర్వస్వ మెల్ల 

ఎవతెకొజక యి త్యజియింప నెంచినావొ, 

అమ్మృ్మహాభాభాగ్యరాశి జీవమ్ములోడ 

నిలిచియున్నది సుమ్మిదే నీదుచెంత, 

లం 



“పొమ్ము దుఃఖము, సొఖ్యమ్హా రమ్ము వేగ! - 
ఎనతె యందనిఫల మని యిన్నినాళ్ళు 

శలంచియుంటిసొ అట్టి యా పొలంతిమిన్న 

దక్కినది నాకు నవలీల తనకుం దానె”. 

కతి. 



కెన్యూటు చ|కవరర్థి 

సమరము లొనరి, శతుల సంహరించి, 

కోటలను కూల్చి, పురముల కొల్ల ంగొట్టి, 

పాలనము చేసె ధారుశణీన్ వై భవముగ, 

వికమంబున “కెస్యూటు చక్రవర్తి, 

తనదుచేతల కాతండు మనమునందు 

కొందలము నొంది, యొకనాంటి సందెవేళ 

అబ్ధితీరము నందు వాహ్యాళి వెడలి 

తనదు పరివారజనులతో ననియె నిట్లు: 

“భీకరం బగు సె నికవితతిం గూర్చి, 
వ్యూ హములం జేర్చి, వై వె రుల మోహరించి 

భండన మొనర్శి, విజయముల్ బడసి నాండ! 
ఏండి నను బోలు వీరు డీ పృథివియందు?ి. 

ణా 



“ఏర్టికను తలు ఎ తీయిలస కా ay గాదు 

టి ల జ ఆ వో మూడుతోకసులందును ₹6 డృటంచు 
Cit నొక్కి ముషహ్మాటికిని ముపు నుఢువంగలముీ 

అనుచు సజచిరి పరివారకనులు పెలంగి. 

ఉస్సు రని రాజు ఎట్లు నిష్టార్చి యనియె; 

“పంత విభవంసు గ రగిన నేమి సౌఖ్య 

సునుఖవించిరి నిన్నాళ్లు! తనువు సడల 

ఎప్పుడు స్ఫు త్యువు వ రు చ్చుని యలుంగరాదు,. 

అంత యేదీకి.నాదు రాజ్యంబు గోరి 

నన్ను శైగళ "ర్పం జూతురు నాదుసుతులు 

వారిచే నీల్లుకంటె నీవారిరాశి న 

మేను దొరంగుట యొంతయు మేలు కాదె?” 

“పాపము శమించుం గావుశ-వలికె నుంత్రి. 

క్యవభుండ, ఇట్టి య యమంగళవాక్కు లాడం 

.. జనునె? నీమేనిజిగి యింక సడలలేదు; 

. చల్లి గా వెయ్యియేండ్లు వర్ధిల్లు మయ్య. 

ఖల 



పూర్వకాలమునం దొక భూవరుండు 

భాను చందుల నాకాశపధము నందు 

నిలిపె నంచును వినలేదె? నీవు నట్సె 

తలంచి నంతన అవలీల నిలుపంగలవు, న్ 

అనుడు. మనమున నుప్పొంగి, అనియెజేండు: 

“నచివస_త్రమ, నీమాట సత్యమేని, 

భాను చంద్రుల నోకచోట పాదుకొలుపం 

గలనె” కలకాల మట్టిట్టు తొాలంగకుండ? 

తరణి చందులు నాయాన దాంటనేని, 
ఉబ్బి తబ్బిబ్బు నొందుచు బొబ్బరించి, 

నింగి కగయుచు నేలపై పొంగి పొరలు. 

జలధి వెనుకకు మరలునే సచివవర్యశ?ి 

మంతి) యిట్లనె “గగన భూమండలములు.. 
నీదునా నతి తలందాల్చి నిలుచు ననగ, - 

అబీ వెనుకకు మరలుట యబ్బురంబె? 

ఇంచు కొకసారి నీవు శాసించితేని!? - 

అప 



బెడిదముగ నిట్లు శాసించె పుడమిజేండు; ' 
“ఓ యనంతగభీరపయోధిరా జ! 

వినుము, నీ కిదె ఆజ్ఞ గావించుచుంటి, 

విశ్వముల నెల్ల పాలించు విభుండ నేను, 

పొవనం బగు మామక పొదయుగశి 
నంట బోకుమి, ఇంక నీ యకటవికట 
మైన యట్టహాసము లెల్ల మానివై చి, 
అంబుధిస్వామి, వేంచేయ మయ్య వేగ, 0 

ఒడయం -డీరీతి త న్నానయిడుకొలంది, 

అంతకంతకు పెనుగర్జ లగ్గలింవ 
వట్టు లొడ్డుచు పాటుచు. మిజు బాకి 

పుడమిమీందికి దండే క్తె కడలిజేండు. 

భీషణకరోరరవముల ఘోష లిడుచు 
భాసురం. బగు ఫీనాట్టహాన మొవ్చ 

అలలచేళుల నల్లన నల్లలార్చి 

_ తాండవంబాడె వేడ రత్నాకరుండు, 

౪౬ 



ఒ త్రికొనివచ్చు నుదధియుద్వ్భృ త్రి చూచి. 

గద్దియలు డిగ్గి, గుండియల్ దద్దరిల్ల , 

దవ్వుదవ్వుగ వెనుకకు తలంగి చనిరి 

పరిజనంబులు, మంతులు. ప)భువరుండు. 

కనుల నిప్పులు రాలంగ. ననియె జే(డు: 

“ఎవనిముదలను తలందాల్సి భువియు దివియు 

నబీ మెలంగుచునుండుు నయ్యాదిశ క్రి 

వొక్కనినె కొని మనుజుల మొక్కవలదు 

నాయడు మొదలుగ ధారుణీనాయకుండు 
భాగ్యభోగ్యము లెల్లను పరిహరించి, 

మణిమయంబగు మకుటంబు మౌళిందాల్బం 

దలంప డయ్యెను జీవితాంతబుదనుక, 

జుర్రి 





గీంష్మబుతువు 

వ ర బుతువు 

హిమంతబుతువు 





గి) ష్మ బుతువు 

దివస మంతకు నంతకు దీర మయ్యె, 

సవితృ 6.డు. _త్తరదిక్కున- బేంచరించే, 

నాంటినాంటికి' 'నెండలు గాటు మయ్యె, 

వేడిగాడ్పులు.. మెండుగ విసరజొచ్చె. 

ఏళ్ళు కొలంకులు వాడి యిజ్జీంకు లింకె, 
కీలజాలము వనముల నెట్టి 'సలిపె, 

గగనతలమున' సుడిగాలి శకెగసె ధూళీ 

ఎండమావులు దండగ మెండుకొనియె, 

వేడియెండల మలమల'మాడి మడి. 
పాముపడగలకిింద తప్పలు- వసింప, 

నెమలిపింఛంబుగొడుగఅన
ీడం జేరి. 

పడగలను: “వాల్చి: పన్నుతడొవన్నగమ
ులు.. 

సం 



మెండుగా గాయు నెండకు మిడికి మిడికి 

నోరు తెజచుచు సెలవుల నురువు గాజ 

పొలసుముద్దలం బోలు నాల్మలు వెలార్చి 

దున్నపోతులు తిరిగె దుందుడుకు సెంది, 

మిటమిటని కాయు నెండకు కటకటంబడి 

కుతుక లెండంగ దప్పిచే కొదమలేళ్ళు . 

చదల కాటుకమబ్బులు జలము అనుచు 

బమ్మరిల్లుచు నాసచేం బరుగులె త్త. 

దండిగాం గాయు నెండల మండి మండి. 
కొండ లోర్వక మొజవెట్టి కూసెననంగ్య 
గహ్వరంబులం బోలు వ_క్తములం దెజచి . 

బెబ్బులులు గాండు) గాండని బొబ్బరించె, 

దారుణం బగు నెండకు తాళ, లేక... 

నీరు లింకిన మడుంగులం జేరి సంది ' 
ము స్తై లెత్తంగ నిడువాడిముబ్దెతోడ .. 

- గొ్పచ్చికోర్యాడె పుడమిలోం జొచ్చుకరణి, .. - 

, RD 



చండతరమైన యెండకు జలము లెండి 
పడియయందలి యడు గెల్లి వగులువాట, 

వీంటికలవెంట తన నిడుపొటితో9టి 
గుచ్చి, బొమ్మడాయల మెక్కెకొక్కరాయి, 

దావపావకకీలల దగ్గ మొంది 

చెట్టయాకులు సుడిగాలిచేత జేంగి 

గగనమున పల్ల టీల్ గొని యెగురుచుండ, 
పావురము లంచు డేగలు పట్టం దటిమె. 

కీకరం బగు నెండకు భీతి జెంది 

పాదవచ్భ్చాయ నిదురించు పథికజనులు 

మాటిమాటికి తావుల మార్చి మార్చి 

పొరలియాడిరి నీడలు జరుగుకొలంది, 

మల్లెపువ్వులు సిగందాల్చి మాపులందు. ... 

చెజకురస మాన గానుంగచెంత జనము 

కూడె, రానున్న వృష్టిక్షై గుడ్లు మోచి 
మధువుచుట్టును మూంగు బీమలొ యనంగ. .. 



మీగుల౭ గాసిన మిడియుండ సెగల నొగిలి 

ఆశ9యించిన గంగయు యమున యనంగ 

మలియలతోడి శీలడ లల లాడ 
aa (el భాగ 

చలువపందిళ్ళ. బొలిచిరి జలజముఖులు, 

9 

అలిత మంజీరరవ మొప్ప, లత్తుకలను 

జొత్తువాటిన పదములు శోభిలంగ, 

అమలవస్త్రంబులను. దాల్చి, అంచ అనంగ 

మందయానలు నడచిరి మద. మెలర్చ, 

ఖీష్మతరమైన దారుణ గీ9ష్మమందు 
గాలిచే మింటి కెగసిన ధూళి యొప్పె, 

దండిగాం గాయు నెండకు తల్ల డిల్లి 
పుడమిచేడియ దాల్చిన ముసు6.గనంగ, 

చండమారాండు నెండకు మండి మండి 

జగము రగులంగ, గాలిచే నెగసిన 

బూదియో యన, బూరుగుదూది. మ. 

._ పింజపింజగ నంబరవీధి' కెగిరె. 

స అ fy 



తరణిబింబపురాట్నాన, కిరణము లను 

సన్ననూలున్సు వడికి గీ9ష్మంబు పేరి 
సాలె నేసిన జిలుంగువస్త్రంబు అనంగ, 

ఎండమావులు కన్న టె నిండుజిగిని. 

తలంపు తలంచినమాత డెందంబు కందు, 

మోవి కదలింప.నో. 6ల్ల. పొక్కిపోవు,. 

కనులు పై. కొత్త -తెప్పలు కవరు; నొరః 

నిండు వేసంగియెండ వర్ణింప దరమెః 

పొలకడలిని -వె న్ను౦డు: పవ్వడి ౦చె, 

మంచుకొండను నివసించి మనియె హరుడు, 

తమ్మిగద్దియ పై నెక్కి బమ్మ .యుండె,: 

నందనంబున : విహరించె నాకవిభుండుం.. 

మెండుగాం. గాయు: వేసంగియండసెగకు. ' 

వీతుచే త -లడిలి తబ్బిబ్బు కొంది” ' 
na) na) 

వేల్పు పెద్దలె యీరీతి చెగఢడు. గుడువ,,.. 

పుడమిజనముల గొడవలు తడవ నేల? 



వర్షబుతువు 

దీప ముడిపోవం జీంఠటి, కోప ముడుగ 

నిర్మలం బగు శాంతంబు సెలకొనుగతి. 

భీష్మతర మగు గిఎవ్మంబు వెడలినంత 
వర్షకాలంబు చల్ల నై హర్ష 'ముదవె, 

పొచిదిక్కున వాయువుల్ వీచియాడె 
_ ఉత్తరంబున ప్రికిసూర్యుం డుదయమొందె 

పశ్చిమంబున నిందిచాపంబు తోంచె 

దక్షి ణంబున మేఘసంతతులు గూడె. 

ధగధ గంచును మెబుంగులు తొండవించె 

పెళపెళంచును నుజుములు పెటిలి యుటిమె. 
పెటపె టంచును బెడిదంపుపిడుగు లడరే : 

=. గుష్పుగుష్పున వడగండ్ల గుంపు రాలె.. 

ల డి స్ 



మొగులు మొగులున మెజుంగులు నిగిడి మెజసె 
మెటుము మెజుమున నుటుములు మెండుకొనియె 

'ఊటుము నుజుమునం బిడుగులు తజచు రాలె 
పిడుగులను మించి వడగండ్లు పెచ్చుపెరిగ, 

చిమ్మచీకటి జగ మెల్ల c గమ్ముకొనియె; 

కలయ మిన్నును మన్ను నేకంబు గాంగ, 
బోరుబోరునం దోరంపుధార లడర 

కుంభవృష్టిగ వర్గంబు గురియుచుండె, 

బెకబె కంచును కప్పలు బిట్టు కూసె 

తకపి కంచును నెమలి తై తక్కలాడె 
చాతకంబులు నింగిని సంచరించె 

ఇందగోవము లొప్పారె నెల్ల యెడల. 

అకసంబున తూనీంగ లాడ? జొచ్చె.. 

గుంపులుగం గూడి చీమలు _గుడ్డుమో చె 
కొంగకదుపులు బారులై నింగి కెగసె 
(తాంచుపాములు పుట్టల దాంగియుండె 



_ మెడలు సారింఛీ తోండలు మిన్ను జూచె, 
దుమ్ము మైనిండ పిచ్చుకల్ జిస్ముకొనియె 
బురదలో నూరవపందులు పొరథియాడి 

దున్నపోతులు తిరుగాడె దుండగమున, 

మేంత సాలించి యావు అంబే యటంచు 
నురలి యింటికి జనుచుండె మందగొనుచు, 

పొదుంగుదూంటులు వదలి కేపులుతొలంగి 

మొదవుకదుపులమాటున నొది.గియుండె, 

ఒండుపిటుందను వేజొండు పిండుగట్టి 

నిడలను జేరి మేకలు నెమరు వెట్టి; 

కొట్టకొనకొమ్మ డిగి కిందకొమ్మ మీ౭ద 

నిలిచి పులుంగులు కిలకిల యెొలుంగులిడియె, 

నీలజీమూతపటలంబు నింగినుండి 

ఇం్యదచాపంబుతోం గూడి యిలకు. డిగ్గి 

"స్వేచ్చ లట విహాఠరంబు చేసె ననంగ). 

నెమలి పురివిచ్చి నృత్యంబు నెజిపుచుండె, _ 

యల 



మత్తభృంగములకు తేనె రిక్త యయ 

గండుకోయిలకూంతలు కట్టువడియె . . 

పంకజాతకులంబుల పొంక మడంగె 

కాకిమూంకలరొదలు చీకాకు గొలి పె. 

వెల్లువలు తటాకంబులు వెల్లి విరిసె 

ఇవురంబాజీన మా9ంకులు చివురుతొడిగె 

పసరుపచ్చికగుబురులు మిసిమిదేజె - 

పాదరక్షలు గొడుగులు విబలమయె్య. 

మంకెనలు పూంచె, మాలతి బింక మెక్కె, 

కడిమిపువ్వులగుత్తులు కడిమి సూప, 

మొల లును కొండమలెలు నుల సిలె, 
na) ne) రగ గ్నూ 

కన్నె గేదంగిజేకులు చెన్నుమిగిలె, _ 

పెక్కు వన్నె లకాంతుల విరులు గాలు. 

సీలిగోరంట మొక లచాలు దనరె, 

విడువ కెప్పుడు దివి నుండ. విసుంగుజెంది 

వసుధ విహరించు నిందిచాపంబొ యనంగ 



ముంపుగొను కొరునానల ముసురుచేత 

చలిని వడంకుచు ధారుజీలలన మేన 

కప్పుకొనినట్టి వచ్చని కంబళి యన, 

పసరువచ్చికజొంపముల్ మిసిమిదేజె, 

ముమ్మరపువానణ దన పువ్వుటమ్ము లెల్ల 

వమ్ములై. చన్క విరహిగిం౨వములం గోయ 

మరుండు గైకొన్న పై డిరంవంబొ యనంగ, . 
పొలుపుమీజెను గేదంగిపువ్వుజేకు, 

దారుణం బగు వర్గాంబుధారచేత 

సారహీనము లై న యబ్జముల వీడి | 
తుమ్మెదలు వా9లె గంధబంధురము లైన 
వికసితకదంబపుష్పగుచ్చకము పైని,. 

కమ్ముకొనియున్న కారుమేఘములచేత = 
కాల మెల్లను నొకతీరె కానంబడంగ్క. ' 

_ పికటజలజాతమాలతీవికసనములు 
జనుల కీది పగ, లిది రేయి యనుచుం దెలిపే, 

ఒం . 



సతతవర్షాంబు ధారాభిహతులచేత 

కలంగి తారలు నింగిని నిలువలేక . 

కుప్పతిప్పలుగా నేలం గూలె.ననంగ, 

గుష్పుగుష్పున వడగండ్ల గుండ్లు రాలెః 

ఏటిదరి బారులై.యున్న తాటిచెట్లు 

కొసరి యొండొంటి డిక్కీలు కొట్టుకొనియె; ' 

చింతకొమ్మలం గూర్చుండి జెముడుకాకు ' - 

అల్ల నల్లన .జక్కల నార్భ్బుచుండె, Er 

ఇబుకుసందుల వెంబడి మెజకనుండి | 

వజ్జులొడ్డుచు పువహించె వాననీరు,  .. 
తల్లి దరినుండి అల్లి రిపిల్ల వాడు: 

శీరి గంతులువై చుచు పొటీనట్లు, . 

నిండిపోయిన చెజువుఅలనుండి పొంగి _... 

పొలములోనికి పొరలిన జలముతోడ . 
కొట్టుకొనివచ్చు చేపల బట్టుకొనంగ . 

సంభమంబున మూంగిర్సి జనము లెల్ల... 

౬౦౯౦. 



రయముగాం చాటు వానగుక్టాల నెక్కి 

'మెజవుకొరడాల ర్వుళిపించి తజటుచేసి 

మబ్బు రౌతు లుడాయించి రుబ్బు మెజయ 

నింగి పిరిటి పందెంపునేల యందు, 

వానచినుకులు చారకుండ పాములు తమ 

పుట్టటొణీయలప్టై నెశ్తివెట్టు తెల్ల 

పట్టుగొడుగులొ యనులీల్క వుట్టగొడుగు 

అలరి చూడ్మికి వేడ్మలు గొలుపుచుండె, 

జయ్యనొయ్యన తనపుట్టనుండి వెఢలి 

మిన్ను పేరిటి పెనుగోడమీందం బాంకు 
వింతవన్నెల యూసరవెల్లి యనంగ, 

ఇంద్రచాపంబు కాంతితో నెసకమెనంగె. .. 

పెక్కువన్నెలతంతుఅ. పేరి చ కూర్చి 

"లీల నల్లిన మరుని యుయ్యాల యనంగ, వ 

"  సొందగీకాంతులం జూవబ్దె నిందిధనువు 
_కనులవండువు ౩ చేయుచు గగనవీధి, 

“౬౨. 



ఘననృపాలుండు పాలించు గగనపురినీ 

ఇందచాపపు గోపుర మెత్తువేళ, 

విరసవాక్కుల వర్ణించు భేకనామ 

కాకవులకు పంకాభిషేకము లభించె. 

బలిమి మె తీ వకరములం బటిప. యినుండు 

ధరణిం దా మున్ను గుం జిన (దవ్య మెల్లం 

కె గై పరులను పీడించి |బతుకువారి: 

పొటు లిట్టివె గద యని చాదె ననంగ 

జడముకంటె జలంబును, జలముకంటె 

వాయు వెక్కుడు బల మంచు వగటె ననగ, 
_ ధూళి చెలజేంగి వానచేం దూలిపోయు; 

గాలి యడరంగ వర్షంబు డీలువడియె, 

౬౩. 



హిమంతబుతువు 

ధరణి యెల్లను సన్యనంభరితమయె్య, . ' 

ఆలకదుపుల పొదుంగుల పాలు కురిసె, . .. 

కొలంకులందలి జల మెల్లం గలకదేజె, .. 

కడిందిఛలిచెత గజగజ వడంకె జగము... 

బిరుసువాజెను |ప్రజమేను, బురద లివిరె, . 
పై రువచ్చలు మెజుంగెక్కె, పాండి హెచ్చె,. 

దహన మిం పయ్యె, పానీయ మహిత మయ్యె, 
దినము కుటు చయ, రాతిరి దీర్ణ మయ, 

ఇంటనింటను చలిమంట లేపు మీతజె 

వచ్చడంబులు కంబళ్ళు పెచ్చు పెరిగె 

_ తాళవృంతంబు అటకలమూల కెక్కె 

__ ఆతవతంబు అందంద యడంగిపోయె, 

“౬ 



పసులమందలు పొలముల మసలియాడె 

_కీళ్ళువాజుచు గుప్పించె లేళ్ళగుంపు 

జలవిహంగము కలకలంబులు సెలంగె 

నట్టుపెట్టల యాటలు కట్టు వడియె. 

బంతి విరివిగం బూంచె, చేమంతి విరిసె, 

ఊసిరిక లెసంగె, లొద్దుగు లెనక మెసంగె, 
చేంగు చెలజేంగె, నిమ్మలు సోగదేజె, 

పొంకమున |పేంకణంబులు బింక మెక్మె. 

వంగ చిక్కుడు గుమ్మడిపాదు లలరె 

చెటకు మిరెముల చెనులు చెంగలించె 

వెలగ నారింజపండులు విస్తరించె 

కూరగాయలు కుప్పనంగూర అయ, 

నల్ల గల్వలు చెంగల్వ లుల స్త. 

[కౌంచములు సారసంబులు సంచరింప, 

కలంకదెజటిన చల్ల నిజలము గలిగి. 

సరసు లొప్పారె కన్నులకటివు దీజ. 

౬౫ 



కలిత ఖన్షరసుమవముల కాంతి గలిగి 

చక్కంగా పండి బంగారుచాయ వెలయ 

ఎన్ను _వే౭గున ముందు కొడ్కింత వంగి 

పొలిచె వరిపై రు తండుల పూర్ధి మగుచు, 

సురల బితరుల సంతుష్టవజచుపొంటె, 

అపుడ పండిన డత ధాన్యములం దెచ్చి 

ముంగిలుల_రుందు పొంగబుల్ పొంగంజేసి, 

వెలసి రెట్ల డు నపగతకలుసు లగుచు. 

లేంతపచ్చికజొంపముల్ మేంత మేసి 

కొలంకులను దేటు నిర్శలజలము |దావి 

రంతుగొనుచు కణిల్ల ని అంకెవి చి 

చియ్యబల్టీన యాంబోతు చెంగలించె. 

_కొలనుదరి. జే9 దప్పిచే కుంజరములు 

స్వచ్భమై శీతలం బగు జలము దాకీ 

_ జల్లు మని దేహ మెల్లను జలధరింప . 

పూత్కరించుచు తొండముల్ ముడిచికొనియె, 

ఓఓ 



సహజభావంబుచేతనే చల్ల నగుచు 

వీచు నుత్తరవాయువు ద్విగుణ మైన 
శీతలంబున నిపుడు పాభాతమందు 

విసరుచున్నది సీహారవిద్ధ మగుచు, 

గుట్టపై నొప్పు వచ్చికకొనలం గదురు 
మంచుబిందులు తళతళ మంచు మెజసె, 

పుడమిచేదియ బొమిడికమున తురాయి 

కుచ్చుపై (గుచ్చు మణులట్లుకొమరు మివిలి, 

పొడుపుగుబ్బలిమీందను పొడుచు టాది 
చలికి గజగజ. వడకుచు చండకరుండు 

గురువువాజుచు బిరబిర వరువు లె_్తి 

చరమభూధరగుహలందు మణుంగుజొచ్చె, 

తుహినకణములంగిరణముల్ దోంగియుంట, 

కరము దవ్వున నుదయంబు గాంచియుంట, . 

వేడియెల్ల ను దిగందా9వి పోడిమి చెడి. 

శీతకరుం డయ్యె సీతున శితకరుండు. 

౬౭ 



తనదుసొభాగ్య మంతయు నినున కొసంగి 

ఇవము మైనిండం గురియంగ నెజ్టివాజీ 

ఊర్పుచే మాంగువాటీన దర్పణ మన, 

హిమకరుం డొప్పె తేజోవిహినుండగుచు. 

మంచు వడుటను, తవను ౦డు మందు. డగుట, 

సరసులందలి నీరె ల్ల చల్ల నగుచు 

సురుచిరం బయి మధురమై శుద్ధ మయ్యు 
పానయోగ్యము గాదయ పొంధత తికి, 

విరియ౭బాటిన చెంగల్వవిరుఅమీంద 

వాలి తూంగోడు మధుకరజాల మొప్పె, 

తుంటవిలుతుని హోమపుమంటపైని 

బుగులు బుగులున నెగసెడుపొగలో యనంగ, 

చేగదేతీిన బారెడు చెజకువింట 

నల్ల గలువ లకోరి నంధిల్ల జేసి 

భంమరరుంకార టంకృతుల్ వటంగ మరుండు 

 విరహిజనముల పెం బడి వేంటలాడె, 

౬౮ 







౮ 

విరిదండ 
4. 

మధురకవి : వొాళము కృష్ణరావు. | 



పతులు 1000 

సర్వస్వామ్యములు : 
డొ. ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మనవి. 

సంవత్సరము 

1980 

మూల్యము 

4-00. 

ముద్రణ. 
మూకృత్రీ ప్రింటర్సు 

బాపట్ల. 



మధురకవి 

నాళము కృష్ణరాయ 

శతజయంతి |[పచురణ 

ఈ [గంథము[దణకు 
జొదార్యముతో 

వేయిరూప్యముల విరాళము నొసంగిన 
అంధ్ర పద్క్ అ-వై శ్యమహాసభ 

వారికి కృత జ్ఞతాంజలి 





మధురకవి వశంస 

పుడమితల్లి పురుటినొప్పులు పడే పుణ్యసమయాలలో, 

వ్మికమనామ సంవత్సర పుష్యమానంలో మాన్యులు, | శీ మధుర 
కవి నాళము కృష్ణరావుగారు, సుప్రసిద్ద నౌాకావ్యాపారదక్షుడు, 

మహావితరణశీలి అయిన శ్రీ.నాళము కామరాజుగారి కడగొట్టు 

కుమారుని గా జన్మ గె గె కొన్నారు, 

నాళము కామరాజుగారు మ్మదాసునుండ్కి కలకతా 
వఅకు, బాటలే లేని ఆకాలంలో, బాటసారుల వనతిసొకర్యార్గం, 
ఆరు సత్యాలు నిర్మించిన మహావ్య క్రి, గౌతమీక్షేతిమావా 
త్మ్యాది గ్రంథాలను ముదిజచేయించి, ప్రచురించిన ధీశాలి 1 

కావ్యస్వీకారము గావించిన రసపిపొసి! ఆమహానుభావుని 
గారాబుపట్టియెన కృష్ణారావుగారు అనేక విషయాలలో తండి 
గారి కీ శ్రిని, తన ఉజ్జ్వల సేవాకార్యక౦ంమాలతో, అతిశయింప 
ER సిన, సార్థక పుతుడు! 

పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుందన్నట్లు చిన్న వయస్సు 
లోనే, IV th ఫారం పరీ క్షావతాోనికి పద్యాలలో సమాధానా 

లిచ్చిన పితిథభాశాలి! కృష్ణరావుగారు 1 



మితు9లకు కూడా పద్యాలలోనే వ్రాసే అలవోకగా 
ఉత్తరాలు వ్రాసే అలవాటు కల్గిన అమలమనీషి 

తనకు ఇరువదేండ్ల పొంయము వచ్చీరాని వయన్సు 
నందే సోదరదేశీయులలో విజ్ఞానదీ ప్తి పెంపొందింపజేయ 
శానికీ గ్రంథాలయం శె స్థాపించి ఆగింథాలయాన్ని గౌతమీ | 

గ్రంథాలయం అనే పేరున, ఆంధ్ర దేశమందలి సర్వోన్నత 

గంంథాలయంగా తీర్చి దిర్భడ మేకాదు, 

గంంధనిలయంబుగల నరకమందు 

వైన నివసింప గాక్షింతు గాని 

గంధ నిలయంబు లేని స్వర్గంబు నందు 

నిముస మేనియు నివసింప నిచ్చగింప 

అని కంఠో _క్తిగా చాటిచెప్పిన గ౦౦థాలయారాధకుడు! . 

మానవసేవ అనే తొలి తెలుగు సచిత) మాసపతికను 

ప్రచురించిన ప్రతికోద్యమాభిమాని! శ్రీ చాగంటి వీరభద్ర) 
కప్పి శీ9 సత్యవోలు అప్పారావు మున్నగు ఎనమండుగురు 

_ కవులతో కొలువుదీరి “అభినవ కృష్ణదేవరాయిడై, చదువుల 

=. తల్లిని, తలపుగద్దె పె అధివసింపజేసి అర్చించిన సారస్వత 

= పోషకుడు! : 



జాతీయములు, లోకోక్తులు, న్యాయములు తేలుగు 

భా షాసరస్వతి కామెత లైన పదివేల తెలుగు సామెతలను 

పబంధోదాహరణములతో శే సెకరించిన, భాషాపరి శోధకుడు! 

అన్ని రంగములయందును అతిశయ పజ్ఞాపాటవాలను 
ప్రదర్శించి భరతదేశాని కే ఖ్యాతి దెచ్చిన, ఆంధు?ల అత్యున్నత 
సంస్కృతికి దర్పణము పట్టినట్టి, ల 6 వందల మకుటములలో 
జ లే వందల గంంథముప నండి ఏర్చి కూర్చిన ఉదాహరణ 
ములత్కో ఆంధ) సరస్వతికలంకారముగా గెసేసిన ముత్యాల 

పహారమువంటి సాహిత్య విజ్ఞాన సర్వస్వమునకు తొలిసంకలన 

కర్తయైన అఖండధిశాలి! 

_ భవిష్యత్చారులగు బాలల అభివృద్ధి కె గోరుముద్దలు, 
మీగడతజకలు, తేనెచినుకులు, పాలతరగలు, వెన్న బుడగలు, 
వెన్నెలవెలుగులు, దీపావళి విరిదండ అను శీర్షికలతో 
కముధురగీతికలు” అను మకుటమునను, ఇతర కావ్యములను 
ప్రచురించిన పివిధమ బాల వాజ్మయస్ఫిష్ట! 

గౌతమీ గింథాలయమునుండి ఊఉ _త్తమ గ్రంథము 
లను గృహిణుల సౌకర్యార్థము, వారివారి యిండ్లకు పంపి, 



సంవత్సరాంతమున, ఆ స్రీలకు సరీక్షలు , పల్టీ విజేతలను 
బహూకరించి స్తీ స్త్రి విద్యను పో9త్సహించిన వ్ర ప్రై విద్యాఖిమాని। 

శీ9 వీరేశలింగముగారి అన్ని ఉద్యమములయందును 
వారికి కుడిభుజము గా నిలిచి తన శక్తియు క్ర్తులను, సంప 

దను సంస్కారోద్యమము నందు వెచ్చ పెట్టుటే కాక్క అత్యంత 

ధైర్య సాహసములు ప్రదర్శించి అనాటి మూఢ విశ్వాసముల 

రోజులలో, ఎన్నోకష్టముల సెదురొని, పంతులుగారికంటె 
ముందు జందెముతీసి వేసి సర్వమతసహపం _క్తిభోజనములను 
తనయింట నిర్వహించి, బంహ్మసమాజసంస్కారమునకును, 
వితంతువివాహసంస్కారోద్యమమునకును తనువు నంకితము 
చేసిన థె ధైర్యశాలి! 

గౌతమీ గంథాలయమునకు పతిష్టావకుడేకాక, జీవి : 
తాంతము అధ్యక్షుడు ఆ మహావ్య క్రీ కయ్. 

శ్రి పంతులుగారి సత్ప్రతిష్టాపనమైన హికకారిశీ 

సమాజమునకు పంతులుగారి తర్వాత ఆజీవితాధ్యక్షుడును కృష్ణ 

రావుగారే, 

అల్లే గౌతమీ గోసంరక్షణ సంఘమునకును జీవితాంత 
మధ్యక్షుడా మాననీయుడెే. 

iv 



ఒకటననేల బాలభ క్త సమాజము అనుగింథాలయము 

నకు ముఖ్యపో9త్చాహ మా సవాదయునిదే,. అన్నగారైన 

నాశము రామలింగయ్యగారు పితిష్టాపించిన వైశ్యసేవా 

సదనమును తొలుద్పొల్త నడిపించినభ్యాతి వీరిదే, 

శ్రీ పంతులుగారు స్థాపించిన పుఠరమందిరమునకు, 

పార్థనా సంఘమునకు కార దరిగానుండి ౪ ఆ సంస్థలను ఉజ్జ్వల 

ముగా నిర్వహించి క్లామనీయమైన. సామర్ధ్యము వ్రదర్శిం 
చిన యువసింహ మీ చీరుడే, 

ఆంధిదేశ గంంథాలయోద్యమ పథమ కార్యదర్శి ఈ 

గ్రంథాల యారాధకుడే. 

టౌను కాంగ్రెసు కార్యదర్శిగానుండి వూజ్యబాపూజీ 

సన్నిధిని తనభార్య సుశీలమ్మ విదేశవస్త్ర దహనముచేయు 
టకు ప్రోత్సాహ మొసగిన సరమదేశభ కుడి పోటుమానిసియే, 

తన సతీమణి సుశీలమ్మ శై స్టాపింఛిన ఆం ధమహిళాగాన 

సభకు ఆధారదండమై ఆద్యంతములు ఆ సంస్థను అభివృద్ధి 

పజచిన గానకళో పాసి! థ్రీ దేవత శ్రీరామమూర్తిగారితో కలిసి 



గానసభల పెక్కు, నిర ర్వపూ వం ర కం జు సి యు శ చరిత్రం ప్రసద్ద మై మేన 

జెండా కేసులో య ఏం వనజా ర్ TN “చియా తర్వాత పెద్దాపురం 

కాంగెిసు సంఘసమావేశంలో పిరుసీకు జూవక లారీ భారీకి 
ల్ సరీ గురియైన అసమాన సతా త్యాగ్యహయోధుడీ వీరాగుజియే! . 

సర్వశ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ పంకటకవి, శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి 
శాస్త్రీ, వడ్డాది సుబ్బ రాయడు చిలకమ ద్ర లక్ష్మైనరసిం హం, 

భావరాజు “కృష్ణరావు, శ్రీపాద కామేశ్వరరావు, శ్రీపాద 
గోపాలకృష్ణమూర్తి రి |, శపాద సుబృహ్మణ్య శాస్త్ర, ముస్నంగి 
శర్మ, బాలదారి వీరనారాయణదేవు, దేవత శ్రీరామమూర్తి, 
వెల్లంకి కృష్ణమూర్తి, హరిం౦ద9నాధ ఛట్టోపాధ్యాయ, అబాడ.. 
ఆదిభట్ల నారాయజదాస్సు. చిలుకూరి నారాయణరావు, చిలు 
కూరి వీరభద్రరావు, మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్శ, ఆచార్య 
రాయపోలు సుబ్బారాన్సు టంగుటూరి శ్రీరాములు, టంగు 
టూరి. ప్రకాశం పంతులు. గిడుగు రాముమూ_ర్రి పంతులు, 

వైణికులు పొడుగు రామమూర్తి హేమచంద్ర సర్కారు 
మున్నగు ప్రుముఖకవి పండిత గాయక, సటశేఖరుల, 
సంఘసంస్కర్హల సమకాలిన గౌరవము వొందుటేకాక, 
ఆయా ఉద్యమములలో వారలకు స హకారమిచ్చి, ఆ శేణిలో 
మహోన్నతులకు కొంత అర్ధిక సాహాయ ముని జీవితాం 
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పోలు సుబ్బారావుగారిచె “మధురకవి? బిరుదమందిన 

మహనీయుం నాళము కృష్ణరావుగారే, 

నాటి పొరహిత, దేశ సనాకార్యకిమములలో, ఉద్య 

మములలో నిసా ఎ సర్లనే ముగా పాల్గొని, నిర్వ హించి, దేశస్థులకు 

స్ఫూర్తి రిని కల్గించు సచ్బీలాచరణడది పితో భరతమాతకు “శర. 

పతిష్థాూకర మైన సదుద్యమాకృతితో జీవితాంతము పొటుబడిన 

మధురకవి నాళము కృష్ణరాయడు నాకు పీతృదేవులగుట 

నాభాగ్యమని గర్వించుచు ఆ మాననీయుని శతజయంత్యు 

తృవసందర్భమున, నేను తలపెట్టిన వారి గింథపునర్ము దణ 

మునకు నాకు బాసటగా నిలిచి, హోతా హమిచ్చి. వై శ్యకులా 

అంకారుడై న కృష్ణరాయని కృతులలో ఒక్కటెన ఈ విరిదండ 

కావ్యమునకు వేయి రూవ్యముల విరాళమొసంగి నన్నా శీర్వ 
దించిన పూజ్యసోదరులు, ఆ స్తిక్యచూడామణి, మహాదాత, 
'సివాశీలి ఆం ధపుదేశ్ ఆర్య వై వైశ్య నుప *౩సభాధ్యక్షులై న థ్రీ 

కాసం సెట్టి రాధాకృష్టమూ_ర్రిగారికి ఆం. పు, అర్యవైశ్య 

మహాసభవారికి నిండైన నునస్ఫుతో నా కృత జ్ఞతాంజలిని 

చెల్లించుకొను చున్నాను, నేనడిగినదే తడవుగా ఈ కావ్యము 

నకు శోభా దర్పణముగా ఆముఖము వాసి ఈ కావ్యము 

నలంకరించిను న్యాయాధిపతి, కవిశిరోమణి, సహృదయ 

తము తోడ్పడి, అనుంగు మికు)డైన ఆచార్య రాయ 
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శీఖరుల్తు సోదరులు శ్రీ దేవత సుబ్బారావుగారికి నా ధన్య 

వాదములు, 

చక్కగా ముదించియిచ్చిన బాపట్ల మాతృశ్రీ 

పిొంటర్చువారికి నతిశతము, 

డౌ. ఊ. లక్ష్మీకా నమ్మ 
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తొలిముద౦ణ కీధ్రిక్ర, 

“క్రావ్యమునకు సత్కావ్యమని, అసత్కావ్య మనీ భేదము 

లేదు. సరసమా విరసమా? అని సమీక్ష, అంతే. 

“విరిదండి “మధురగితికలు పేరి పూలతోటలో పూచి 
పూన్చిన కొ9వ్విరిదండ. దీని |పణిత “మధురకవి” శ్రీనాళము 

_కృష్ణ్టరావుగారు. వీరి జానుకై త తెనుగునాటికి సుపరిచితము, 
వీరును సుపరిచితులు, 

ఈ రసవశ్తావ్యనేత ఆం్యధ్రరసద్ధాల గౌరవ తాత్సర్యముల 

నేనాడో పుణికిపుచ్చుకొన్నాడు. ఇందలి యితివృ త్తములు 
సహితము సకలాంధ సాహిత్యసార్వభౌముల హృదయసీమల 
స్థాయీథావము చెంది స్మృతిమాతమున నానందరసోన్న్మేష 
ములె ర, స్వర్గలోక ను ర్ర్యలోకములను రససూత)ములో నేకీ 

కృతము చేయుచున్న ని. ఇట్టి నవమందార మరందనిష్యంద 

నములగు వస్తువుల రచనాసామ, గిగ నుపయోగించుట వలన 

ఈకవి సహృదయుడు. 



కావ్యము సై కభేదము. అందు కరుణాత్మక మైన 

కావ్యమున కీ కళాభిజ్ఞులు పట్టము గట్టీనారు. ఈ చిన్ని 

కావ్యములు కరునాంచిత భావద్యోతకములు; మనోహరములు; 

రసోన్మీలనములు. పొలనిగ్గులు చిందువాటు పసిపాపల నోళ్ళ 

కను వగు రీతుల నేర్చి, గీతికల గూర్చుటలో ఈతని *అందె 

వేసిన చేయి” కరుణగీ తాభివర్గనమున పరాకాష్ట జెందినది. 

నిజభావాభివ్యక్సతకు గీతీన్సత్త మును లక్ష్యముగా 

నుంచుకొనుట చూడ, ఈ కవి కవిత్వతత్వమహత్వమును 

కూలంకషముగ తలచి జీర్ణము చేసికొన్నా డనుట తెల్లము.. 
అంతటి సంస్కృతహృదయమునుండి సురభీకరించిన గితా 

సుమపొళి తెనుగుగడ్డకు నాశాశల నాహరించుకొన్నది. 

ఆహరిం చుకొననున్నది. 

కవితామూ ర్తికి నవజీవన లావణ్యము నొనగు నమేయ 
శక్తి భాషాసరస్వతికి గలదు, ఆ సరస్వతి నేటి కావ్యరచన 

లలో నీ కవితిలకుని లేథినిమొన నిలిచి లలిత లాస్యము. 

చేసినది. 

Il 



పసపులు వోని పదములతో, వన్నెచిన్నెలు వెలారించు 

ఆలంకారములతో, జుంటితే నె పెరలు బురుడించు తలపుదొంతర 

లతో నీ కవి కవితాలతాంగి నిత్యము పిసాళించుచుండును, 

పఠనయోగ్యము లగు కావ్యగీతికలలో తెనుగు శ్రీపి, 
తెనుగు జిగ్కి తెనుగు తీరుతీయము తీగలు సాగుచున్న ది. 
ఈ గీతికావఠనమువలన తెనుగుబిడ్డలకు భావనాశ_క్రియు 
కవితాభి రుచియు నొశేసారి రేకె_్తి ననలెత్త గలదు, 

“మధురగితికలు? పీరిటి దామసోమమునుండి ఈ 
“వీిరిదండి వింతవింత నెతావుల గుబాళించి, ఆం|ధకుమారుల 

పొరపొచ్చెము లెవి హృదయములకు జుబ్బ నచూట లిచ్చుగాకః 

సహదేవ సూర్యవ్రికా శరావు. 



కృతి సమర్పణము 

తనదు పదునెన్మిదవ రేంట ధరణి విడిచి 
అమరవురి జూచు వేడుక నరిగినట్టి 

వాదు చిన్నారి పొన్నారి నందనుండు 

రామకృష్ణుని కిది సమర్పణ మొన ర్హు. 
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“మధురకవి నాళము కృష్ణారావుగారి కవితా సంకలన మీ 
“వీరిదండో బది ఒక మల్లె పూలపో9వు, కృష్ణారావుగారు 

ఆగర్భథేమంతులు, ఆబాల్యకవితావసంతులుు, సాహితీ 
మంతోగపాసి, కావ్యము వారి సాహితీ తవస్సుయొక్మ 
మహస్సు. - చీరుతపాాయంనుంచి కవిగా సంస్కర్తగా 
జోతీయచాదిగా కృష్ణారావుగారు ఎన్ని కకువచ్చినవారు. వీరిది 
బహుముఖవగజ్ఞ. మితభాషి, అమృత హృదయులు, అయిన 

వీరు-వీరేశలింగంగారి అనుయాయులు, “మానవసేవి అనే 
పత్రిక, గౌతిమీగ్రింధాలయము వీరి నిర్విరామ కృషిఫలితాలు. 
వీరికలంలో -శేటగిత తేసలుచిందింది. మధురకవి అనే బిరుదు 
వీరికి సార్థకము, తెలుగుసాహితీరంగములో చాలామంది 
మధురకవు లున్నారు, వుంటారుకూడా, చాలామంది కవులకు 

బిరుదు. ఒక అలంకారము, కాని క ఎజ్ఞారావుగారి విషయంలో 

ఈ బిరుదునశకే వారు అలంకారము, వీరికవిత లలిత సుకుమార 
మనోజ్ఞ శిరీషపేశలము.. -ముద్దు, పాపాయి, మీగడతరకల్సు 

శేనెబినుకులు, విరిదండ. ఇత్యాది, .భావస్ఫోరకములు, విశ్లేష 
జాత్మకములు అయిన 10, 15 కావ్యాలు వీరి సాహితీతవః 



ఫలీతాలు, కృష్ణరాయాంధుి విజ్ఞానసవ్వన్వము వీరి సంకల 
నము, దానిలో వీరి అపొరగ్యంధ పరిశిలనాన క్రి, విశే షణా 
క్తి. గోచరమవుశవి వీరి భావాలు బాతీయతాస్ఫోరకాలు. 
అంప దేశీయ పదప్రయోగాలు, లోకో కులు వీరికవితలో. 
ఎంతగానో చోటు చేసుకున్నాయి, మచ్చునకు కొన్ని-కక్రట్టు = 
కొంగున చిచ్చును కట్టినట్లు”, “కొణవిచెబూని' తలగో గోక్రికొన్న.: 
రీత్రి%ి “బై బొడ్డుమావియు నూడని పురిటిపావ,” “నిప్పుత్వునకకు' 
చెదలంట నేర్చునమ్మ,” _“అంటుసంటులు”' “త్తువ్య” 
“గుమ్మపాలు”, “మట్టిపాలు,” “చంపుమాట,” “పల్లె త్తుమాట్స - 
“ఆవగింజంత ఆయువు”, “గుక్కెడు పాణము; ur “చెక్షు .. 

చెదరక,” “కడుపునీ పి”. ఇత్యాదులు. అల్బాక్షర, ప్రయోగ + 

ముతో అనల్బార్థమును సాధింప గల నేర్చరి వీరు... వదలాలి " 
త్యానికి వీరిది అందె వేసినచేయి. పతీ శీర్ణికలోనూ'. వ్ర 

కవితాత్మ గోచరిస్తూ వుంటుంది, పతీ గీతమూ ఒక రసరాజ్య 
రమావిభూతి. ప్రతీ కావ్యమూ ఒ క మధుకలిశముు, వెన్నెల" 
జల్లు తెలుగు సాహితీసీమకు వీరు ఆమనికోయిల, ' తాక్తి షక" 
చింతన మేకాకుండా, తార్కిక పుష్టికూడా ద్యోతకిమవుతవి 'వీరి. 

కవితలో, అందువల్ల నే కాబోలు  అర్థాంతరన్యాసాలం కారాలు ' 

విరివిగా దొరలుతవి వీరి కవితలో, తర్కానికి అవి .గీటురాళ్లు" 

కదా 



. . పుకృతకావ్యము, విరిదండ, పె డిలేడి, అపవాదము 
_..గోగీితము, , కేరళరాణి అను అయిదు ఖండికలసంపుటి, 
వ వీరిధండ' మహాకవి కాళిదాసుని రఘువంశమునుండి గె గె కొన 
. బడిన అజవిలాపము. పై డిలేడి ఆదికవి వాల్మీకి కృతరామా 
..యణారణ్యపర్వమునుండి సంగ9హింపబడిన సీత్రాపహరణ 

* గాధకు ముందలిభాగము. అపవాదము, వాల్మీకి రచన మని 
చెప్పబడే జ్ తరకాండ నుండి స్వీకరింపబడిన సితావరిత్యాగ 

ఘట్టము. గోగీతము, పురాణితి హసప్రుబంధములయందు, 

గోవ్యాఘం సంవాదముగా చికిింవ బడిన నీతికధ. కేరళరాణీ 
- కదినిర్మితమగు రసవ_క్రేరగాధ, 

' అజవి విలాపము, రఘువంశ మహాకావ్యమున అష్టమా 

శ్వాసమందలిది. అజుడు వంశక ర్రయెన రఘువు తనయుడు. 

దశరధునితం డి. విదర్భరాజప | తికయగు ఇందువుతి, స్వయం 

వరాహూతులగు రాజన్యులను నిరాకరించి అజునివరిస్తుంది, 

| ఇందుమకీస్వయవర' సందర్భమున కాళిదాసమహాకవి చెప్పిన 

_ '“సంచారిణీ, దీపశిఖేవరాతాం _ -._ _ ” (8-67) అనుక్లోక మా 

"మహాకవి కెనలేని ఖ్యాతి నార్జించినది. అజుడు, ఇందుమతి, 
= కలిసి అయోధ్యలో పనవిహారం చేస్తూవుండగా, గోకర్ణ కేతు 

“+ మునకు  గగనచారిగా పయనిస్తూవున్న నారదుని మహతికి 



ఇలంకారార్థ మై ఉంచిన స్వర్గలోక కుసుమహారము గాలికాకున 

ఎగిరివచ్చి, ఇందునుతిని స్ప ఎశింవగాో అమె కిందపడి! 

మరణించును. అజు డామెకై హృదయవిదారకముగా' విజ: 

పించును. అతని విలావఘట్టమే యీ ఖండికలోని ఇఓ 

వృ_త్తము. ఇందుమతి పూర్వభవమున హరిణి అనేపేరుగఖ 

దేవకాంత. తృణబిందు వను మునియొక్క తవస్సుకు విఘ్న. 

మాపొదింప. ఇందు)నిచే హరిణి నియు_క్ట అవుతుంది. ముగి: 

కోపావిష్టుడై మానవాంగనగా పుట్టు వందు మని అమెను. . 

శపిస్తాడు. ఆమె పొర్ధింవగా, న్వర్లోకసుమవారప్త శకున. . 

మృతిచెంది మరల నచ రలేమగా నగుదువని శాన మోక్షమును: 
చెబుతాడు. ఆ విరిదండను 

_ అకకడ రయంబున గొనిపోయె గంధవవుడు 

కమ్మతావుల నానెడు కాంక్షవనగ” 

ఆఇంటాడుకవి. గంధవహునకే నుమసౌరరాన్ని ఆఘాజించే:. 

అకాంక్షకలిగినదట, ఇది మూలమున: కనిపింపని శిల్ప 
చాతుర్యము. ఇందులోని. ఉపమాలంకారాలు రూవకాలు' 

దాదాపుగా: అన్నీ కాళిదాసుని మూఠఅంలోనివే. కాని అపి . -. 

వాదాలుగా కనుపింపవు, అదే కవివితిభ, పూలదండ 



వెనుక .వస్తూవుండే. భమరాలు *వీణచాన _- _ విడుచు కాటుక: 
కన్నీ టి బిందువుల వలె వున్నవట. విరిదండతాకున ఇందుమతి. 
“మొదలునటికిన కర్పూరకదళి” వలె పడిపోయిన:దట, ఈ. 
“కర్పూర” ప్రయోగం మూలములోలేనిది. కర్పూరము. 
ఎంతోకాలం వుండక హరించిపోతుంది. అలాగనే ఇందుమతి 

కూడా చిరుతపా9యం లోనే అసుపులను వీడినది అని ధ్వనిస్తు. 
న్నది యీ “కర్ప్చూరంలో, కర్పూరకదళి తెలుగు. దేశంలో. 
నే లభ్యమవుతుంది, 

అజవిలాపాన్ని. వఠితల హృదయాలకు. హత్తుకొనేలా 
చితి9ంచాడుకవి, శిల్ప చాతుర్యంతో,. శబ్దం. కవిచేతిలో వెన్న. 
ముద్ద లాగ మెత్తనై పోతుంది; మలచడానికి వీలుగా. చనిపో 
యిన ఇందుమతి” శతి దొలంగిన వల్ల కీ” వలెనున్న దట, 
అప్పుడు అజుడు “వేకువను' వెల్ల బారిన "లిధుని” వలెనున్నా 
డట; . ఎంతటి స్వాథావికాలు?. పూలదండతాకున ఇందుమతి. 
మరణించడం. “తమ్మిపువ్వు, మంచు పడినంతమాతగినే. మాడి: 
పోదె* అనే అర్ధాంతరన్యాసతో సమర్థింవబడుతుంది. ఆ.విరి 
దండపొటును “వించపిడుగు” అంటాడు కవి, ఎంతభావగంభీర = 
యుక్తమైన పాయోగము?. మూలంలో అజవిలాపంలో = 
కాళిదాసు సురత్యపన క్తిని తెస్తాడు. (8-51). వవితమగు' 



మృత్యుసాన్ని ధ్యంలో యిది చాలా అనౌచిత్యమని, కవి 

భావించి “మన విహార శమంబున నీ వదనమందు, క౦ందుకొని: 

యున్న చెమ్మట బిందువులును ఆఅలేదింక” అని మార్చు చేసి 

మూలంలోని అనౌచిత్యాన్ని పరిహరిస్తాడు.' ఆమెమృతివలని 

చింతతో అమె ధరించిన కనకమేఖల  “మధురమంజుల 
రవములు మాని యుండె” నట _ అతిసుకుమారసుందర. 
శిరీషము వలే నున్నది లలితపయోగము. కనకమేఖలకే 
మంజులారావములు స్వాభావికముక దా. లం 

. కాళిదాసు “విలపన్నితి కోసలాధివ _ _ _ - (సుతశాథార . 

సబాప్ప దుర్దినాన్” (8-10 అంటూ అజుని శోకానికి పకృతి ॥ 

కూడా విలపించిన దంటాడు. “వృక్షములును, గూడ కన్నీటి 

వర్షంబు కురిసె ననగ, కుసుమముల నుండి: మకరందరసము 

బార” అంటాడుక వి, మూలములో వృక్షశాఖలు రనబాష్పము 

లను కురిసిన వని పుండగా, కవి ఆ శాఖలమీది కుసుమములు 

మకరందమును బొప్పబిందువుల వలె కురిసిన వనడంలో 
చాలా జాచిత్యం కనిపిస్తుంది. ఇలా యిది అనువాదంవలె కను 

స్ పింపక, మూలానికే వన్నె పెట్టబడింది. 



పైడిలేడి. 

ఇందలి ఇతివృత్త తం ఆదికవి వాల్మీకులవారి. రామాయణ 

కావ్యంలోని అరణ్యపర్వంలోని 45వ సర్గనుండి సంగిహి౦ప 

బడినది. .సీతకోరిక పై శ్రీరాముడు బంగరులేడీ వెంట నరిగి, 
దానిపై శరప్రుయోగమును గావింపగా, ఆ ఆకారములో నున్న 
మారీచుడు మృతినందుతూ . “హూసీత్కా హాలక్ష్మణా అని. 
అరుస్తాడు." ఆ.ఆర్హనాదాన్ని ఆలించి, రాము డాపదలో చిక్కు 
కున్నా! డని సిక భావించి, రామసహాయార్థ మై లక్ష్మణుని వెళ్ళ 

మంటుంది, '-అది . రాక్షసమాయ అని “అతడు: దానికంగిక 

రింపడు. ఉద్విగ్న యైన సీత ఆతనిని పరుసము లాడుతుంది. 
చివరకు ఆమె పలికిన నిందాలాపములను పై రింపలేక, 
లక్ష్మణుడు రామునికి సహాయంగా వెల్లాడు. 

ఉ పెనగి మృత్యువు. పెకొన్న వేళగాని కలుగదెన్నడు 

నట్టి యాకిందనంబు” . అని సీత, అనడంలో సత్యం 
లేకపోలేదు. అయితే. అది మృత్యుసమయంలో మారిచు 
డొనర్చిన. ఆకిందనము. అది రాముడొనర్చిన దని సీత 
భమిస్తుంది.. స్నేహము కీడునే శంకిస్తుం దంటారు పెద్దలు, 

ఖండిక అంతటా సరళ మైన భాషలో, స్త్రీ సహజమైన ఉఊద్విగ్నత 



ద్యోతకమవుశుంది. ఇదీకూడా అనువాదంకాదు == 

అకిందనంబు “వినబడెనొ లేదొ యింత నీ వీనుగవకుి 
అంటుంది సీత. ఇది స్రీ సహజము. “ఎంతచెప్పినా. వినబడ 
'టంలేదా” అనేమాట పికీయింటా వినబడేదేకదా.” యింత 

నీ వీనుగవకు” అనే ప్రయోగం పెద్దనగారి” యింతలుకన్ను : 

లుండి” ని స్ఫురింపజేస్తుంది. “ఎంత పిలిచిన మాటాడ 
వించుకై ని, లోరూడ సహజత్వ ముట్టిపడుతూంది, ప్రీత 

విసిగి పోయి రాముని సోదరులను నిందిస్తూ “మంచితమ్ముల 

,గూర్చెరా మాయబమ్త అని అంటుంది. అలా ఆ దెబ్బ వెళ్ళి ల 

బ్రహ్మదేవుడికి కూడా తగులుతుంది. ఈ ఖండికలోని సీత = 
పాత) చిత్రణలో వాల్మికి రామాయణంలో కనిపింపని శిల్పం 

గోచరిస్తుంది. 

“భారితగాపాడ నీ కంత భీతియున్న 
'నిలిచియుండుము నీవిట, నేనెపోయి 

_ శతు)వులనెల్ల నొక పెట్ట జక్కడంచి 
| య ట 

స్వామిగొనివత్తు తలపువ్వు వాడకుండ 

అని 'సీశచేత పలికిస్తూ 'కవ్కి అమెను బొత్తిగా చేతగాని 
చానినిగా'చ్మితింపక ఒకధీరగా చిత్రిస్తాడు, సీత సామాన్యవేశిశ 



కాదు సుమా అని, ఆమె కారణజన్మఅనిి యీ విధంగా మనకు, 

తెలియబరుస్తాడుకవి. 

సీత చేసిన నిందాపూరితములగు ఆరోపణలను, లక్ష్మణుడు 

తల్లీ అని ఆమెను సంబోధిస్తూ ఎగురగొట్టి వేస్తాడు. అంతే 
కాకుంజా యిలాంటి నిష్టరాలను ఎలాగ పలుకగలిగినా వమ్మా 

అంటూ “మంచుముద్దను పుట్టునే మండుచిచ్చు” అంటాడు. 

ఇది ఇలా భావగర్భిత మైన ప్రయోగం. ఇటువంటి ప్రయో 

గాలు కృష్టారావుగారి కే చెల్లీ నవీ. “= నీపాదపద్మము 

లనెగాని, కన్నెత్తి నీమోముకాంచి యెజుగ” అని వా పోవుతాడు 

లక్ష్మణుడు. కిష్మింఛకాండలో సీ ఎతయొక్క నూపురములను 

తప్ప తక్కిన ఆభరణాలను గు ర్రింపలేనని “ఏెబుతూ లక్ష్మణుని 

చేత వాల్మీకి వలికించిన 

“నాహం జానామికుండలే 

నాహం జానామికేయూరే 

నూపురేత్వభి జానామి . 

నిత్యంసాదాభఖి వందనాత్” 

శ్లోకాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కవి అనిపించినమాట, ఈ ఒక్క 

మాటలొనే లక్ష్మణుని శీలసంపద, యావత్తు పిపంచానికే 



విదితమవుతుంది. “*రాముడిన్నగ నాదినారాయణుండు* అన. 
వాల్మీకంలోలేని మరోవిషయాన్ని అక్ష్మణునిచేత కవి యిక్కడ 
చెప్పించాడు. వాల్మీకి చితించిన శ్రీరాముడు “ఆత్మానం 
మానువంమన్నే” అనే చెప్పుకుంటాడు, కడకు “సతులకోపంబు 
సైరింప శక్యమగ నే” అని లక్ష్మణునిచేత పళికిస్తాడుకవి, 
ఇది దక్షిణ నాయకు డనవలసిన మాట. ఇలా చెప్పించి కవి 
తన రాసికాన్యి తెలియపరుస్తాడు. లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోతూ సిక. 

చుట్టూ ఒక గిరి గిసి దానిని దాటవద్దని అమెను శాసించినట్టు గా 
కొన్ని రామాయణాలలో వున్నది. అది 'అవాల్మీకం. కవి 
అలాంటి గిరిని గీయించక పోయినా “ఎవ్వడైనను నినుముల్దె 
నేని వాడు పుడమిపై గూలుగావుత బూదియగుచు అని ' 

శాపం యిస్తాడు. ఇదికూడా అవాల్మిక మే అయినా, 'యిందులో 
నాటకీయత ద్య|ోతకమవుతుంది. లక్ష్మణుని నిష్ట్రోమణ 
తరువాత సీత ఆత్మశోధస చేసుకుంటూ 

6 _ _ _ = లక్ష్మణు దూరియుంటి 

కట్టి కుడుపకయున్నె యాకర్మఫలము” 

అనుకుంటుంది. దాని ఫలితమే యావదామాయణగాధ 

10: 



ఆవవాదము 

ఇందలివస్తువు రామాయణ ఉత్తరకాండనుంచి స్వీక 
రింవబడినది. ఈ ఉత్తరకాండనే కంకంటి పాపరాజు బహు 

రసవత్తరంగా అనువదించి మూలాని కే వన్నె దెచ్చాడు. లోకావ 
వాదానికి వెజచి రాముడు సీకను త్యజించి, వాల్మీకుల 
ఆశమమువద్ద ఆమెను విడచిరమ్మని లక్ష్మణుని నియోగిస్తాడు. 

అక్కడ అరణ్యంలో నడచిన సిత్రాలక్ష్మణుల సంభాషణే కవి 

ఎత్తుకున్న ఘట్టము. దీనిలోకూడా నాటకీయత ప్రస్ఫుటంగా 
కనిపిస్తుంది. సీతపాత) అలితమనోజ్ఞంగా మలచబడి, స్త్రీ 
సహజమైన ఆతురత, సౌకుమార్యము గోచరిస్తాయి. ఆమె 

మానసికానుభూకి అతిస్వాభావికంగా దర్శనమిస్తుంది, 
తొలుతనే లక్ష్మణుని విన్నబోయిన వదనాన్ని పరికించి 

“అన్న దమ్ములు కుళలులై యున్నవారొ అని ప్రశ్నిస్తుంది. 

“ఓడితివో శతు9లకు - - - ” అనేఅమె మలివిశ్న పోతనగారి 
'పద్యాన్నీ, “గురు నిందయాచరించితొ _ * అనే పాపరాజు 
గారి పద్యాన్నీకూడా తలపిస్తుంది. “కానలకు దోసిపుచ్చెనో 

పొంణవిభుడు” అని సంశయాన్ని వెలిబుచ్చుచూ, భావిని 

సూచిస్తుంది. రాముబ్లీ సమర్థిస్తూ లక్ష్మణుడు 
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“భవుని కోదండమును వంచె వాలినాంచె . 

శరధి బంధించె, పంక్రికంధరుని దుంచె 

నీ నిమిత్తమ కాదమ్మ - - -౫ 

అని సీతకు సైరణ కలిగింప యత్ని స్తాడు. ఎంతచేసినా. 
కడకు కడకేరదయ్య నీకాపురంబు” అని విచారిస్తూ విషాద 
వ్వార్తను చల్లగా చెబుతాడు. ఈ శబ్దహయోగంలో దేశీయత 

జాలువారుతుంది. అందులోని సీత “ముక్కు మొగమును 

నెజుగని మొజటులెవరొ = _ _ _ ఎగ్గులుపల్మ _ _ - అంత 

మాతీనెనమ్మి నాకాంతుడిట్లు, కానలకు నన్నుదొయునే 

కరుణమాలి”, “విభుడిట్లు చేసిననోర్చుబెట్లు”, ఇంతతెగువకు 
ధవుడేల యిచ్చగించె” అని రామునిచర్యను నిరసిస్తూ. 

'విశ్నింవగలిగినధిర, పతి తనపైచూపిన ప్రిణయాన్ని 
' కపటనాటక” మనితోసిపుచ్చుత్తూ రాముని మాటలుసమ్మి 

“అన్నియు నిజనుంచు మోసపోకి” అంటుంది. అంతలోనే 

తన దురుసుతనానికి తానే చింతించి “లోకాపవాదమునకు, 
వతిని గుటిసేయ నే నెట్లు పాలువడుదు, విభునియానతిబడి 
యుందు భిపినమందు” అని నిశ్చయించు కుంటుంది. ఇక్కడ 

కిన మనో 'విశ్హే షణను కవి అతినై పుణ్యంతో చేస్తాడు, 
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గోగీతము 

ఇది పురాణేతిహాస పాబంధములలో గోవ్యాఘ సంవాద 

మనే పేరున చిత్రింపబడిన నితిబోధాత్మకమగు సరికొత్త. 
పొతకధ, అయితే కవిచెప్పినతీరు, ఉపయోగించిన భాష, 

పాతల చిత)ణ వినూత్నముగా వుంటుంది. గోవువర్ణన్క 
దాని శీలమూ, హృదయంగమంగా వుంటవి. “శాంతమున 

గెల్వరానిది జగతిగలదె” అని కవి సిద్ధాంతీకరిస్తాడు ఒక 

అర్థాంతరన్యా గసపియోగంతో, ఇది గాంధీమహాత్ముని 

దృష్టిలో నుంచుకుని చేసినదిగా కనిపిస్తుంది. కవి గాంధే 

యుడు, ఇటీవల అపురూపమై పోతూవున్న ముక్తపద 

గృస్తాన్ని యిందులో పయోగించాడుక వి, 

“తవ్వ కాదది తేనియ గవ్వ గాని 
గవ్వ కాదది నునువెండి మువ్వ గాని 

మువ్వ కాదది తెలిమల్లి పువ్వు గాని 

పువ్వు కాదది జిగివెన్నముద్ద గాని” అనీ 

ధేనువుకు తన వత్సముమీదనున్న వాత్సల్యాన్ని మనకన్ను ల 
ఎదుట ఆ *తువ్వి కనుపించేలా చితించాడుకవి. మనచేత 

కన్నీరు పెట్టించేటంతటి స్వాభావికంగా వున్నది ఆచితణ, 
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“వీక్రమై నేను తన మేను నాకుచుండ 
తోక పై కెళ్తి వీనుల దోరవై చి...” 

యీ వర్ణనవల్ల తువ్వ మన ఎదుట సాక్షాత్కరిస్తుంది చెంగు 
చెంగున గెంతుతూ. “*సమ్మతించునె చావ నే జంతువేని”, 
“తల్లీ దయలోతు సెన్నంగ శరముకాదు” యిత్యాదులు పరమ 
'సత్యాలు ఈ వ్యంగ్యాన్ని చూడండి, 

“మహిత విజ్ఞానయుతు లై న మనుజులందె 

మాటతప్పంగ నేరని మానధనులు 

కానరారన్న, మాటికి గద్దిగఖచు 
పసరముల మాట వేటి చెప్పంగ నేల” 

“*అడితిరిగిన చండాలుడండుిగాని _ _ _ _” లోచేమనయోగి 
దర్శనమిస్తాడు. చివరిఘట్టంలో గోవు తిరిగి వచ్చి తనను 
గసింపమని పులిని వేడుతుంది. పులిమనస్సు మారిపోయి 
గోవును వెళ్ళి పొమ్మంటుంది. గోవు పులిని నిర్బంధిస్తుంది* 
“నీకు (మొక్కెద నాజోలిరాకుమమ్మ” అని పులిగోవును 
బికిమాలుతుంది. అది కవికల్చించిన వినూత్న మగు మలువు 

. చాలాహృద్యంగా నడిచింది యా ఘట్టం దీనివల్ల గోవుయొక్క 

... ధర్మవీరం సువ్య_క్ష మవుతుంది. ఇదే కవిబిహ్మ తిక్కన 
చెప్పిన ధర్మా ద్వైతము... 
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ఇది కవికల్చితగాధ. విషయం చిన్నదైనా శిల్పం 
మహోన్నతము. సరళ కేరళదేశపు రాజుగారి కుమా ర్తెగా 
పరిగణింపబడుతూ వున్న దాసీకన్య, ఆరహస్యం రాజుకు, 
దాసికేతెలును, రాజుగారి మేనల్లుడు సుధాకరుడు, సరళ 
పరస్పరం పే9మించుకుని వివా హమాడ నిశ్చయించుకుంటారు. 
దాసి (తల్లి) వల్ల తన జన్మరహస్యాన్ని తెలిసికొని సరళ 
రాజ్యత్యాగం చేయడానికి ఉద్యుక్తురాలవడమే కాకుండా, 
సుధాకరునికి తాను వివాహార్హకాదని భావించి సన్యసింప తల 
పెడుతుంది. సుధాకరు డీ విషయాలను సరళవల్ల నే తెలుసు 
కుని తనకు రాజ్యవాంఛలేదన్సీ రాణి అయినా దాసి అయినా 
సరళి తనపేయసి అనీ తన నిస్వార్థపేేమను ఆమెకు' 
తెలియజేస్తాడు. 

_వరూధినివలెనే “ఇంపుమీరగ వీణవాయించుతూ సరళ 
మనకు దర్శనమిస్తుంది యీ ఖండికలో, వీరేశలింగంగారు 
తన శా౭కుంతలాను వాదంలో 

“తుల్యగుణ యు క్తులగు దంవతులనుగూర్చి 
బ్రహ్మ చిరకాలముకు నేడు బాసెనింద” అన్నారు. 
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ఆలాగునే యిందులో “అన్ని విధముల సమరూపులై న మీకు 

సఖ్య మొనగూర్చి నలువ తాచతురుడయె” 

అంటాడు కవి, ఈ “చతురి పృీయ్యాగంలో చాతుర్యమూ, 

నాలుగు ముఖాలు ధ్వని: పూరిత మైన a యిముడ్చబడింది, 

సకళ్ల సౌందర్యాన్ని కవి వర్ణించిన నీరు హృదయాలకు హత్తు 

కొనే లాగవుంది. 

“వినుల భానురకాంతిచే విశ్వ మెల్ల 

ఛాసిలగ జేయు తేతోవికాసి” 

అంటాడుకవి, ఆమెను. రాజ్యాన్ని, సంపదనుకూడా త్యజింవ : 

గలిగిన సవితంవంణయమూ ర్తులు సర్రళాసు ధాకరులు. 

ఈ ఖండికలో కవి చెప్పదలచుకున్న మహ_త్తరనత్యం, వవిత) 

పేను మహదైశ్వర్యానికి కూడా అవీశమని. ఇది బహుశా 
King Edward VIII 2 దృష్టిలో 3 పెట్టుకొని వాగిసినట్లున్నది' 

కృష్ణారావుగారు నామాతాసుహికి సోదరులు, అందు. 

వలన నాకు తాతగారు, వారిపైగల భ_్టీతో వారిపై నేను. 

గూర్చిన పద్యసుమాంజలితో యా ఆముఖమును ముగి స్టాకు, 

ల 
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పద్య సంవతాంజలి 

ధీరుడు, కవిమాన్యుడు, కృ 

స్ట్థారాయ కవీందు కవిత నవనీత మ 
ధారాళ మగుచు జనులౌ . 

రౌరా యని సంతసింప నవని జెలంగున్. 

మలై పూలపో)వు మంచిగంధపు తావి 
ఇతని కైతగాంచ స్మృతికి. దగులు 

పలుకులకును సౌరభమ్మును జేకూర్చి. 
' 'సిసె తెలుగు బాస సేవనీతడు. 

పంచదార కన్న పాలమీగడ కన్న 

తేనె కన్న దాగిక్ష తీపి కన్న 
పొప లేత వైన పలుకుల కన్నను ల 

కరముతీపి తాతగారి కవిత, 



కదళిఫలనము వోలె ఖర్జూరమును బోలె 

ఇక్షురసము వోలె హిమము నోలె 
సుధల జల్లు నోలతె సుదతిహాసము వోలె 

హాయి గూర్చు నితని దైన కవిత, 

తెలుగుల మానసమ్ములను తీయని కోర్కెలు నిండ మావి కొ 

మ్మల గమినుండి పాడు, పిక సూధురితో రసికాంతరాత్మలన్ 
పులకల నింపి యెల్ల రకు మోదవిభూతిని గూర్చితయ్య, సీ. 

సలలితసత్క విత్వసరసత్వమహత్వపటు త్వసంవదస్, 

ఈ మహామనీషి రచించిన కావ్యమునకు ఆముఖమును 
_వారాయగలుగుట నాభాగ్యమని భావిస్తాను. ఇట్ట భాగ్యమును 

నాకు కలిగించిన నిర్వాహకులందరికిని అవే నాకృతజ్ఞతా 

నమస్సుమాంజలులు. 

హైదరాబాదు శ౭ దేవత సుబ్బారావు 
21_4_ 1960 



నందనంబున శచితోడ నాక విభుండు 

మించు వేడుకతో విహరించినట్లు, 

మహితగుణవతి యగు నిందుమతినీ గూడి 

ఉఊపవనంబున విహరించుచుండె. నజుండు. 

అంత్క దక్షిణసాగరపోొొంతమందు 

చేలంగు గోకర్ణపురిని వేంచేసియున్న 

శీవుని సేవింపగాంగోరి, దివిజమౌని 

వెడలె వీణను ధరియిరవీ విన్నువీథి 

అమ్మహామునిచేతి వీజ్మాగమందు 
వేరలుచున్నట్టి న సుందారపూలనూ అ . 

గడు రయంబున. గొనిపోయె గంధవహుండు, 

కమ్ముతావుల నాసెడు కాంక్ష. ననంగం 



నై! ED ఖు. fa జ రాణా ప్రాస, కి నానీ 

వీణను. అడి a b సం! ik 3 A సంగ 

అరణి లం wii గ్ జీ 
WER ఆరా జు ఆళి ల య్య అ ఎన టె 

ఆ 
4 . . “ a 8 pa శ . 

+: వ. Wa Mr ఖ్ వ ( లబ fee my శ ల. స్ట ర 

టి యట్టి నం క CON [RTT 
mn 

J ఫ్ జ్య వ |. శ త i uw a ఇ ™ ఇ... 

నిడు Ww TDS ty స. ir sO b Ge 

జ్ర అ) JE అహ . న. ఓ భి Wa ee టు సు 

మిం నాట ఖే య... న. 
ర్ం wi rte Wa వ. Wed or గ్ a ME 

జ ఖు » (7 పకి శీల క. 
da SD) "ని క్స్ ta hy whe ae ల ఆ ము ని WONT టి wale 

గ ee Maun శ పడియె సెయ్యి ODL wt coe ని, 

|వేసవ సూ ఓ తన ఏనం బడినయంత 
విహ్మ్గలత ఆది వాత న్ OS యగుచు 

నుసురు వాసి గువొలుస సు రిం 3, 

మొదలు సజకిన రంది యట్లు. 
వ! 

చేతనము ఫ్ట్న్చి యామె యూరీథి సొరంగి 

పడంగ, సవిరొద సెంటనే పపియు "రంగి; 

తె లబిందు వ సత momo, 
కమల wu 

దిపఠళిక యు దాని సగుపలం బడదు 

(a9) 



వార లిరువురు చే నెలపై ౯ బడుట. జూచి 

పరిజసంబులు హాహార పంబు సుప, 

కెలనం గొలంకు గీడించు 3 పులుగు తెల 
లా 

రోదనము చేసెనో యన రొదలువెచె, 
జ 

తేజె విభుం డంత శె తోంవడారకిరుల 

అమె యించుక కదలక యదె యుండి; 

అవనిపై నావగింజంత యాయు వున్న 

గాద్కె ఫభియించు | పథికారకాదివిధులు? 

కు9త్రి తొలంగిన వ వల్ల కీ కిగతినీ నున్న 

పారణ మెడలిన యా యింతి బట్టీ యెత్తి, 

భూమివిభు౯ డంత సమడిక పే)మతోడ 

చెర్పంగాం దగు తన యంకసీమ. చేర్చి, 

ఊసురు వాసి వివర్ణయై యున్న యామె 
నొడిని జేరిచి, భూవిభు. డొప్పె నపుడు = 

అంకమున నాపిలం బగు జింకతోడ. 

వేకువను వెల్ల దాటిన విధునియట్లు. 



దె గన్న జ్ yg లారి జీ 
ధైర్యమును బెస్త వొప్పగష్టదిశరి డ్ 

ధరణిపథి యిటు ఏలపెంచె, త పమెన 
లౌ అలనే. టి 

నినుము పై తలు ము తనె ససంగు నింక 
అణాల 

చేహధారుల మంట Do ౦పసేల? 

“మేన సోంకిస ఎంతప పొంజిసములను 
wpe me శ. 

పూలు సె తము గముంగిం బొల నేని, 
జల 

| | ణి శ టీ గా 4 wry 

చెసకి జీసులం సాగ "oC an సగు 4 లిధికి 

జగతి నెయ్యది రాకముందు సాధనన్ము 

నృుదువు లై రన్టీవానిని మృదుపు లై లైన 

వానిచేతనే రాలుం దు బూని చంప 

దలంపె కాంభోలు, ని; ఖంబు-తమ్మివువ్వు 

మంచు వడినంతసూతఏ)ఏే సూడిపొోదె? 

సువుల దండయు బీవంబు థివియుసేని 

సతము ధరియించు స సల చంప దయ్యె? 

ష మమృత నుగు, నమృత౦బు విషము నగును 

అహహా! విధివిలానం సంత యచ్చుతం౦టొ? 

చి 



చితిముగ నాదు భాగ్యరాశిని హరింప 

విధియె కల్పించియుండె నీ వింతపిడుగు; 

కాకయుండిన, తరువుషై (బాంకు లతను 

కాల్సి, విడుచునె తరువును గాల్పకుండ! 

ఏమి నేరంబు గావించి యెజుంగ నిపుడు, 

(పీమతోం బిల్సినను ఫల్మరింవ చేల? 

మరల రాకుండ సరలోక మరుగ నున్న 

యప్పు డైనను నాతోడం జెప్ప వైతి, 

వకట! కపటవాత్సల్యంబు నభినయించు 

వంచకుండ నంచు నీమద్షి నెంచి తే మొ? 

పొజణనమ యగు నీ (సియవత్ని తోడ 
నరుగ నెంచియు, నీ విట్లు సురిగి తేల? 

చెనటిజీవమ! యింక నీ వనుభవింపు 

నూత్మకృత మైన యాతన మనవరతము. 



వనవిహార[శమంబున నీ వదనమందు 

_కందుకొనియున్న చెమ్ముటబిందువులును 

ఆలే దింక, నీ జీవ మాణిపోయె; 

అకటా! దేహ మెంతి యుస్థిరంబొ 7 

చిత్తమున నైన నీకు నేం జేసి యెలుంగ 

న పియంబులు, నను వీడి యరుగ నేల? 
పేరునకు నేను ధారుజణీవి భుండం గాని, 

బద్దుండను సుమ్మి నీయెడ పణయమునను, 

పూలతో గూడి తేంటులం బోలు నీదు 

నలకజాలంబు గాలి కిట్టట్టు కదల, 

ఈవు (కమ్మ బ9తికితి వేమొ యనెడి 

(ఖాంతి పీడించుచున్న ధి స్యాంతమందు. 

చెలియరో ! నీవు కమ్మటి తెలివి గాంచి, 
హిమగిరి గుహాంతరమ్ముల తమము నెల్ల 

జ్వలితకాంతుల న్ నోషధుల్ తొలంగంజేయు 

పగిది, నా మనోవేదన బాపంగదవె? 



అళులు రొద మాన, ముకుళీంచు నళీనినోలె, 

ముంగురులు దోయగ, మాటలు ముడింగియున్న 

మురువు గులికెడు నీ చిన్ని ముద్దు మోము 
మాటిమాశికి వెరియించె మన్మనంబు. 

సై పగలు శశితోడ నిశికాంత బాసియున్న, 

మరల. గూడును గావున విరహ మార్పు; 

ఎన్నటికి నీవు నను బాసి యెగియుంట, 

నీదు విరసోబ్ది నే "ట్టు లీందు వండ? 

జ 

0 చె 

మగు నీదు ఉమ్మెను పువ్వం ఖై 
దా. 

రి థి 

నీదు మర్మ౦పు నర్శంపు నెయ్యురాలు 

- కనకమేఖల నీవు (మాంగన్ను వెట్ట, 

కుంది తానును మరణంబు జెందె ననంగ,. 

మధుర మంజుల రవసులు మానియుండె. 

మ్ 



మధురభాషలం బికముల్క మందగతుల 

పాంసముల, వి భమంబుల నలరులతల. 

కులుకుంజూపుల లేళ్ళ నాకొజకు నిలిపి, 

అమరపురిం జూచు వేడ్క నీ వరిగినావె? 

నీదు లీలల వీని యన్నింట నిలిపి 

యిట్లు కావించితివి కాన్సీ యివి స్దు 

విరహమునం గల్లు దుర్భర వేదనంబు 

బాయంబేయునె? యధికంబు చెయు. గాని, 

గుజ్జుమామిడిగున్న పై కూర్చి మీటి 

బండీగురువిండతీవను (వాంకంచేసి, 

వేడ్క వానికి పెండ్లి గాదింపకుండ 

వీడి యేగుట నీ కిది పొడి యగునె? 

_పీమతో నీవు పెనుపంగోం బెరిగినట్టి 

అల యశోకము రేకె_్త్ యలరు లీనె; 

తురుషమం దగు గాని వాని నీ కురు లయందు, 
చితిని నర్చింప నా కెట్లు చేతు లాడు? 



లలీత మంజీరరవములు 'సిలంగ, 'ఫీదు. 
పాదమునం దన్ను సోకిన యాదరమున, 
కుసుమబాష్పపరంపరల్ కురియయశేసి 
కరము శోకించు నియ్యకశోకంబు. గంటె? 

అతివ! నీ యూర్చుతావుల ననుకరించు 

హాగడపూదండ నొకయి సగము గ్రుచ్చి, 

మిగిలిన సగంబు పూర్తిగా ముగియకుండ 
కన్ను మోడ్చుట న్యాయమే యన్నుమిన్న? 

సతము సుఖదుఃఖములయందు సములు స సఖులు 

క్రొదమజాబిల్లి రేక నీ కొడుకుకుళ్చ్ర 

ఏనా నీ కోడునీడనై యెనసియుందు; 

నిష్టరము గాదె మము క్స్ డ్రి నిష్యమింపః? 

వీంగె ధైర్యము, తలంగెను భోగకాంక్ష, 

గీతము లడంగె, కై సీత రోత పుట్దె, 

వీడ్రె | కీడలు, బుతువుల వేడ్క తొలంగె; 

నేడు నా పాన్పు శాన్యమై పాడువడియె. 



నీతిని, మం్యతివి, శీష్యవు, సథివి యైన 
నిన్ను హరియించి హతవిధి నిర్ణయు( డయి 

నాదు సర్వస్వ నుక్కటా! నా చికొనియె; 

ఎట్లు జీవింతు మొండినై యింకమింద? 

ఏను ముందుగ చవి చూచి యిడినం గాని, 
ఆన వెన్నడు రనవంత మైన మధువు, 
తరుణిః నీ వింక నేరీతి [తావంగలవు 

బాప్పకలుషిత మెన నివాపజలము? 

ఎల్ల విషయంబులకు నీవె యెల్ల వగుట, 

నితర వాంఛలు లేవు నా హృదయమందు; 

ఎన్ని విభవంబు లవని నా కున్న నేమి, 

నీవు లేకుంట నవి యెల్ల నిష్పలములు. 

జాలి నీలీల నజమహీపొలకుండు 

(పియసఖిని గూర్చి విలపింప్క వృక్షములును 
గూడ కన్నీటివర్షంబు కరిసె ననంగ, 
కుసుమముల నుండి మకరందరసము జాఖె. 

లు 







“అదిగొ! సౌమ్మితిః వింటివే యార్తరవము 

అకట! వీతెంచె “హా! లక్ష్మణా! యటంచు: 

అఆ యెలుంగు నిజంబుగ నా యనుంగు 

పాాణనాథుని కంఠస్వరమ్ము సుమ్ము, 

కదిసి దైత్యులు పలువురు పొదివి తన్ను 
చుటి చీకాకువెటంగ సొమ్మసిల్లి 
“దద టు గా 
సోలెనో యేమ నీ కూర్మిసోదరుండు? 

అట్లు గాకున్న నట్టి యా యజపు లేల? 

బెట్టిదం బగు నా ధ్వని పిడుగు వోలె 

కాల్చుచున్నది నా యంగకముల చెల్ల; 

నిమునమేనియు నీ వంక నిలువ నగునె! 
వేగ సీ యన్న? గాపాడ నేగు మయ్య! 

౧3౩ 



పెనంగి మృత్యువు పె కొన్న వేళంగాని 

కలుగదెన్నండు నటీ యాకిందరవము; 

ఇంతకును నాదు సౌభాగ్య మెట్లు కలదొ? 

నాదు హృదయాధినాధు. డున్నాండో లేండొః 

పైండిలే డని యక్కటాః భాంతి జెంది 

పట్టు మని నీదు సోదరు. బంచియుంటి, 

సుఖముగా నింట కుడిచి కూర్చుండ లేక 

చెటుచుకొంటిని సర్వంబు చేతులార, 

అదిగొ! అల్ల దే! కీమ్మజ నా_ర్తరవము 

వినంగవచ్చెడు వీనులు వీ9లిపోన; 

లెమ్ము, బాణాసనము దాల్చి పొమ్ము వేగ, 

తడసికేనియు కార్యంబు | చెడునా యే మొ? 

ఏల యీలీల లక్ష్మణా! బేల వోలె 

దెసలు చూచుచు నుంటివి తెల్ల బోయి? 

కఅకుజా లైన కరంగు నా |క్రందనంబు 

వినంబడెనా లేదొ యింత నీ వీనుంగవకు? 

(౧౪ 



అన్నయెడ కన్న నాదెస నధికభ కి. 

నెజపుచుందువు, కటకటా! నేం డి. దేమి. 

ఎంత పిలిచిన మాజాడ వించుకై న, 
తొంటిచందము నీయందు తోపం దిపుడు. 

మున్ను నా పాదములు భక్త మొక్కి కాని 

అన్న మొగ మైనం జూడవు కన్ను లెత్తి, 

ఇట్టి నయనిధి వైన నీ కింతలోనె 
ఇట్టి థిదంబు కలుగుట కేమి కత మొ? 

ఎజుంగుదును మున్ను రణభూమి నీవు నిల్చి 
కూర రాక్షసనివహంబు గూల్చు టెల్ల, 

మొక్కవోయొనె యానాంటి మొక్కలంబు? 

నీళ్లు నమలుచు నీ లీల నిలిచె దేల? 

భా9తం గాపాడ నీ కంత భీతి యున్న 
నిలిచియుండుము ని విట, నేనె పోయి 

_ శత్రువుల నెల్ల నెక పెట్ట జక్కడించి 
స్వామిం గొనివత్తు తలపువ్వు వాడకుండ, 

౫ 



అంతకాలమువనుక నా కొంతుచింత 

మెకవన్నియపులి వయి మెలంగినావు, 

తెల్ల మయ్యెను నీత_త్వ మెల్ల నేడు 

అవుర! ఎంతటి కుటిలాత్ముండవుర నీవు? 

“వాడు చచ్చినతోన నా పీడ వదలు, 

వాని భార్యను జేపట్టి వై భవంబు 

మించ నేలేదంగా' కంచు నెంచి తేమొ? 

నిలువు నీ అయి కూలవే తులువ యపుడె? 

తనకు నమ్మిన గారాబు తమ్ము. డంచు 

కూర్మి నీ యన్న ని న్నెంకొ కొండ సేయు, 
కాంక్షతో వాని మృతికయి కాచియుంటి, 

వనుజుండవె నీవు, దనుజుండ వగుదు గాక, 

తహఘ్ముం డొక్కండు రాజ్యంబు తస్కరించె, 

బలిమి నొక్కండు భార్యం జేపట్ట నెంచె, 
ఏమి కావింప నుండెనో యింక నొకండు? 
మంచితమ్ముల. గూర్చెరా మాలబమ్మ. 

OE 



కట్టుకొంగున చీచ్చును కట్టినట్లు 

లెట్టి సాహసమున కొడిగట్టినావు? 
కెరలుచుంటివె నీకు దక్కెద నటంచు? 
స్రీచ! అటులై వ వినుము నా నిశ్చయంబు, 

ధవుండు నా కింక దక్కక తక్క నేని 

నెటులో గుక్కెడు (పొణంబు లీగుదాన, 

కర్రి రణ వౌనె? చిచ్చు చిక్క (కయ యున్నె? 

తల్లి చల్ల ని గౌతమి దరిని లేదెః 

చెప్పవలసిన దంతయు చెప్పియుంటి- 
నన్ను కాదు నెపంబున నాదుచెంత 

నిలిచియుండుటా, వై.రులం బిలుకుమార్చి 

విభుని గాచుబా ఏదొ కావింపుమయ్య. 

అన్నం గాఫాడ వేగమే యరిగిశేని, 

చిరతరం బగు కీర్తి నార్జింపంగలవు; 

నీచచింతలం బాల్పడి నిలిచికేని, 

ఘోర నరకానలంబునం గూలంగలవు, 

౧౭ 



లక్ష్మణుడు, 

హరిహరీ ! తల్లి! ఎంత మాటొడినావు! 

శాంత మగు నీదు హృదయకోశమున నుండి 
ఇట్టి నిషఘ్టరవచనంబు లెట్లు వెడలె! 

మంచుముద్దను పుట్టునె మండుచిచ్చు? 

కొజవితోం గాల్చినట్టులు, సురియ వెట్టి 

(వచ్చినట్టులు, కొట్టున (గుచ్చినట్లు, 

కజకుజింపాన కోసినకరణి, నీదు 
కఠినవాక్కుల నా మది కలంగంబాజె, 

ఎన్నం౭డై నను నీవు పల్లె త్తుమాట 
నాడి యెటుంగుదె? అకటా! నేడు నన్ను 

పిడుగులను బోలు బెడిదంపు నుడులచేత 

నిట్లు నొప్పింప నీ మన సెట్టు లొప్పె? 

పొవనం ఐదు నీ పొదవద్మములనె 

కాని, కన్నె ర్తి రి నీ మోము కాంచి యెజుంగ, 

అట్టి భవదియదాసుని, అనుంగుసుతుని 

చంపుమాటల నన్ను వేచంగ నగునె? 

౧౮ 



నిన్ను నొంటిగ విడనాడి యేను చనిన, 
అదను కనిపెట్టి వై రులు కదిసి నీకు 
హాని తప్పక కావింతు రనెడి భీతి 
వెడలకుంటిని, అంతియె _ వేటు కాదు, 

మనలం గికురింప నెవ్వండో మాయద్దెత్యుం 

డన్న యెలుంగున నను జీరె, మిన్ను విటిగి, 

మీందం బడ్డ చలింపం డా మెటివీరుం 

డిట్టు లూరక వాపోవ నేటికమ్నః? 

నమూండులోకంబు లొక్కుట మొనసి యైన 
జానకీరాము గెలువంగం జాల వనిన, 
ఇంక _ముక్కడిరక్కను లెంతవారు? 

నివ్వుతునుకకు చెద లంఏ నేర్చు నమ్మ! 

“రాము. డెన్నంగ నాదిశారాయబణుండు 

కాని కేవల సామాన్యమానవుండె? 

అవనిభారంబు హరియింప నవతరించెి 

ననుచు మౌనులు వచిబుంవ వినవె తల్లి 

(౧౯ 



అభిలలోకంబు లెవని సాయంబు లేక 

నిముసమేనియు నించుక నిలువలేవొ, 

అట్టి రామున కేను సాయంబుపడుట 

భానునకు దివ్వె చూపించుభాతి కాదె? 

“నీకీ తంబున సతి వీడి యే కతమున 

నీవు నా యాన జవదాంఠినా” వటంచు 

అలుకమై చూచి నా యన్న యడుగే, నప్పు 

డేమి వచియింతు నమ్మరోః యీవె చెపును. .. 

చండతర మైన యాతని శాసనంబు 

నిఖిలజగములు తలదాల్బి నిలిచియుండు, 

వాని యానతి జనదాంట భావ్య మగునె? 

[భాతృ సేవాపరాయణ (వతుండ నేనె. 

నిన్ను గాపొడు మని యన్న నిలిపె నన్ను, 
అన్నంగాపొడం బొ మ్మని యనిపె దీవు;, 

ఏది కర్తవ్యమో నిర్ణయింపం జాల, 

ముందు జన నూయి, వెనుకకు బోవ గోయి.. 

ఇచి 



దారుణంబులు, హృదయవిదారణంబు 

లైన నీ వాక్కులకు గుజి యగుటకంటె 

అన్న కోపాగ్ని కాహుతి యైన మేలు; ' 

కాన, బోయెద. నేది యె బైన గాని, 

తను హితము తా మెబుంగర్కు తమ హితంబు 

గోరి యొరు లాడు పల్కుల చీరిగొనరు, 

తాము చెస్పిన మాటలే తథ్య మనుచు 
ఫెనంగెదరు చాన్త లెంతటి వెడంగు లౌర! 

(కూరఖీకరదావాగ్నిం గూలవచ్చు, 

ఘోరకాకోల విషమును (గోలవచ్చు, 

ఉదధిగంభీరజలముల నుజుకవచ్చు, 
సతులకోపంబు, సై. రింప శక్య మగునె! 

సెల వొసంగుము పోయివచ్చెదను తల్లి t 

(పభుని దోడ్కొని మగుడ నే వచ్చుదాక 

ఎవ్వం డ్రైనను నిను ముట్లె నేని, వాండు 

వుడమిపై. గూలు6 గావుత బూది యగుచు, 



coe 

అకట! కుడికన్ను మాటికి నదరం దొడంగె, 

చదల (గద్దలు గూబలు సంచరించె, 

దుర్నిమి_్తము లెల్లెడ తోంచుచుండె, 

ఏమి కీ డొనగూడునో యెజుంగరాదు, 

ఏల బంగారులేడి తా నేగుగేంచె? 

దాని. బ్టీ (గ విభు నేల తజిమియుంటి? 

ఏల విసవచ్చె నారీతి నీరెలుంగు? 

మజంది నేటికి తిట్టితి కటకునుడుల? 

దొసంగు లెన్నేని పొనంగిన పొసంగు గాక, 
వానీకిం దలంక, వాకొనరాని నుడుల 

చారుగుణశీలు, సన్ను తాచారలోలు 

మజింది. దిట్టీతి, దానికి మగ్గుదాన. 

ఆత్మసుఖమును వర్ణించి, అన్నకొజకు 
అడవులం బడి యిడుమలఈ. గుడుచుచున్న 

దురితదూరుని లక్ష్మణు దూజియుంటి, 
కట్టి కుడుపకయున్నె యా కర్మఫలము? 







లూ. 

ఏమి లక్ష్మణ! నేండు నీ మోము జూడ ie 

విన్ననె యున్న దేటికి చెన్ను దొరంగిః: .: 
అన్నదమ్ములు కుశలులై_ యున్నవారె? 

కన్నుదమ్ముల న్యవవుల్ (గమ్మ నేల? న. 

అడవులను దొ దొల్లి యిడుమల( గుడుభునొండ్డు; 

శతునివహంబుతో నాజి సలుపునాండ్కు . 

కూళరావణు శక్తిచే సోలునాండు, 

_బన్న మొందవు, నేం డేల విన్నందనము? 

| తల్లులుగ నాత్మ
 భావింతు వెల్లి స

 సతుల, a 

దె "వతము అంచు గురువుల. 'దలంతు వెపుడ్సు, 

సోదరులరీతి నెల్ల ర నాదరింతు [ 

వేమి యాపధ ఘటియిల్లె నిట్రి నీకు? 



కీ కిక్రివో రామపాదారవింద సేవ? 
పీడితివొ శ్యతువుల. దాంశి యుద్దమందు? 

రూడితివా మందబుర్ధిని కుటిలమతుల? 

ఆడితివొ నిష్టరంబుల నార్తజనుల? 

అన్నయానతి లేకయె నన్ను నిటకు 

తోడి తెచ్చితొ? (పేముడి వీడి నన్ను 
కానలకు. దోసిపుచ్చెనా పొొణవిభుండు? 
నుడువుమా తండి! నీ విట్టు లడల నేల? 

“విములగంగానదీతటీవిపినవాటి 
మునుల పల్లెల వసియింప మనసు పుట్టె 

నాదు ముచ్చట దీర్పవే నాథ!” యనుచు 

వేండు నీ వెంటం బంపండే విభుండు నన్ను? 

ఏమి మాయయొ కాని _ దవ్వేగుకొలంది, 
'ఘోరఖీకరరవముల గోండు మనుచు 
బొబ్బరింతలు వెట్టు బెబ్బులులె కాని 

కానరా దొక్క మునిప లె కానలోన, 



మున్ను పదునాలుగేండులు మన్నయళ్టి 

'ఘోరవనముల. (గమ్మఅం గుమ్మరిల్ల 

విభుని నే నేల వేండితి వెకలి నగుచు 

గొజవి చెంబూని తల గోంకికొన్నరీతి? 

దిగులు పుట్టెడు నిను జూడ _ తెలుపు మయ్యః 

కడుపు చల్ల గ కౌసల్య కన్న కొడుకు, 

నీదు కూరిమి సై దోడు, నాదు విభుడు  .. 
చెక్కుచెదరక యున్నాండె సేమముగను? 

లక్ష్మణం (డు 

ఏమి చెప్పుదు నమ్మరో! యిట్టి వార్త F 

నుడువుకంటెను |పొణంబు విడుట మేలు _. 

విమల మగు నీదు పాదాంబుజములచెంత 
నిదిగొ వాలితి, నను శపియింపు మమ్మ, 

మునులపల్లె ల6 జూపింతు ననుచు. బలికి. 

మంచిమాటల నిన్ను నమ్మించి, యిట్లు 

నట్టడవిం దో9ఫోయ నెంచిన బెబ్టీదుండ, 

అకట! నావంటి పొతకి యవనిం గలండె? 



ఎట్టీ పొతకమున క కెన్క నెట్టి ఘోర 

కార్యమున -కై కిన నొడికట్టు “ఘాతుకుం డని 

యెంచె. గాంజోలు, లేకున్న, నిట్టి వనికి 

విభుండు నియమించునే నన్నె వెదకి వెదకి?.. 

ఇట్టి తెగువకు? బూనిన యట్టి నేను 

వెనుకదీయుదునె వచింపః? “వినుము తల్లి _ 

లోకనిందను సై రింప లేక విభుండు 

వనుల నిను డింపు మనం గొనివచ్చినాండ, 

దానవునిచేతం జిక్కిన చాన దెచ్చి ం 

ఏలుచున్నాండు రాఘవుం డెంత వెడంగొ?. 

అంచు జను లాడు నింద సైరించ లేక 

వనుల' నిను డింది ర  మ్మనె జనవిభుండు, 

పావనం, బగు. భనదీయవర నంబు 

తెలిసియుంకియు, లోక నిందలకు? దలంకి 

వనములకు నిన్ను మా యన్న వనిచెం గాక; 
నిముస్న మేనియి నిను వీడి నిబుచువా౭డె ? 

౨౮. 



భవుని కోదండమును వంచె, వాలి నొంచె, 

శరధి బంధించె, పంక్తి కంధరుని _దుంచె 

నీ నిమిత్మమ కా దమ్మ ? నిన్ను బాసి 
రాము డక్కట ! ఏరీతి (బదుకం గలండు | 

కటికి పగవాని కైనను కలుగ రాని 
యిట్టి యావద నెట్లు సహింతు వమ్మ ? 

అన్న. యానతి యిచ్చెం బో, అట్టె నేను 

ఇట్టి కట్టిడిపని శేల యియ్యకొంటి 2 

అలరుందోంటల విహరింప వలయు నీవు 

ఘోరవనముల నేరీతిం _గుమ్మరిలెదు ? 

కొదమచిలుకల పలుకుల బెదరు నీవు 
పులులబొబ్బల కేగతి నిలువ గలవు? 

అడవులం బడి యగచాట్ల నంది యంది, 
_(కూరదై త్యుని బాధల కుంది కుంది, 

- చిచ్చులోం జొచ్చి వల్ల భుం జెందినావు; 
కడకు కడతేఅ దయ్యె నీ కాపురంబు. 

_ నిగా 



అడల నేటికి లక్ష్మణా ! అన్నయాన 

దాంటవచ్చునె నీకు? విధాత నన్ను 

అడవులం బడి యిడుముల బడలు మంచు 

_వాసియుండంగ, తప్పింప వశమె తండి? 

ఎన్న జే దంపతులు భాగ్యహీను లగుచు 

నొండొరుల బాసి వెత నొందుచుండం. జూచి 

నవ్వియుంటినౌ పూర్వజన్మంబునందు, 

అనుభవింపక తీజునె యా ఫలంబు? 

ఎల్లి రును నన్ను సాధ్వీమతల్లి యనుచు 

ఎంతొ వినుతింప విని సంతసిం(తు గాని, 

కల్ల నిందల. బాల్పడి కానలందు 

ఇట్లు కడగండ్ల బడుదు నం చెటుంగ నైతి? 

పిడుగు కంటెను కటకటా ! బెడివ మైన 

పలుకు వినియును గుండియ పగుల దయ. 

పొడుబొందిని _పాణంబు బాయ దయ ; 

ఎట్లు వేగింతునో కాల మింకమీద ? 

ఇం 



కళవళము నొందీయుంటీవొ, కాకయున్న 
కలయ, భాంతియొ, నిక్కంబు తెలుపు మయ్య! 

అకటా! ఎన్నండేని నా యనుంగువిభుండు. 

నన్ను కానలం [దోయునే! నమ్మ. జాలు 

కొందలమ్మున డెందమ్మా కుదురు వాయ, '' 

ఎటుంగ కాడిత్తీ నను క్షమియింపు మయ్య 

చండకరున కైన కళంక.ముండుం గాని, 

నీ కొక కళంక ముండునే నిర్మలాత్మ ! 

ముక్కు మొగము సెజఖుంగని మొజకు లెవరొ 

కొంద రెగ్గులు పల్కు పల్కుదురు గాకః 

అంతమాగతనె నమ్మి నా కాంతు. డిట్లు 

కానలకు నన్ను |దోయునే కరుణ మాలి? 
1 

అరమరలు లేని కూరిమి ననంగి పెసంగి, 
కొదలు దిరని కోర్కులం గూడిమాడి, 

కపట మెలుంగని మమతల గలసి మెలసి 

యున్న విభుం డిట్లు చేసిన నోర్చు టెట్లు ? 
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ఆ కరుణ యా వసన్నత, యా పీయంబు, 

ఆ రసికత, యా పీన, యా గారవంబు 

మటిచెం గాంబోలు నింతిలో మానధనుండు 

తులువ లాడిన తుచ్చనిందలకుC దలంకి, 

అవని నే నయోనిజ నయి యవతరించి 

జనకు నింటను పెరిగిన జాడ వినండొ? . 

తొల్లి యనసూయ మన్ననతోడ నాకు 

అంగరాగ మొసంగు తెజంగు కనండొ ? 

దుష్టదై త్యునిచెజనుండి తొలంగునాండు ' 

సురలు గనుగొన వహ్ని నే నుబుకలేదొ ? 
నాం డెటుంగదె లోకంబు నాదు శీల? 

మింత తెగువకు ధవుం డేల యిచ్చగించె ? 

అంత యేటికి- వనముల కనుచునాండు 

పొలుపుమె తాను న న్నెంతొ బుజ్జగించి 

ఎన్ని నయగారములు వలె శ? ఎన్ని వగలు 

చేసె? అన్నియు. నిజ మంచు మోసపోతి, --, 



లోకనిందను సై.రింప లేక విభుండు 
వనములకు నన్ను పనిచిన పనుచుం గాక! 

నాండె యూ మాట నాతోడ నాడరాదె? 

అకట ! ఈరీతి కపటనాటక మి దేల? - 

అంకమున. జేర్చి బాళి న న్న దిమికొనుట 

అకట ! అనురాగమున కది యవధి యే మొ ? 

మోము మోమున గదియించి ముద్దు లిడుట 

చెలిమి కయ్యది కడసారి చీటి యేమొ? 2 

పూర్ణచందుని బోలు నెమ్మోమువాని 

చంది)కల నీను మందహాసంబువాని 

కలువటేకుల నేలు కన్గవలవాని 

రొము విడనాడి నే నింక బిదుకంగలనె ? 

“మున్ను లంకాపురంబున నన్నినాళ్ళు 

ఉఊవిద నను బాసి జీవించియుండ లేదె? "” 
అట్టె నేండును బ్రదుక దే యడవులందు ౪ 

అంచు నాథుడు మదిని భావించె నేమొ.z 
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పగతు6 దునుమాడి నాథుండు మగుడ నన్ను 

దైకొను నటన్న పిరాసకతనం గాదె 

అపుడు బిదికిక్కి నే, డేమి యాస గలదు ? 

గంగమడు గుండె, నా మేనిబుంగ యుండె. 

వగపుచే నిట్లు నోరికి వచ్చినట్లు 
వదరితిని గాక, లోకాపవాదమునకు 

పతిని గుటిసేయ నే నెట్లు పొలుపడదు ? 

విభునియానతి6 బడియుందు విపినమందు, 

జాల మేటిక లక్ష్మణా * సరగ చనుము, 

మువ్వురతృలకును నాదు మొక్కు లనుము, 

అనుంగుమజందుల నిరుప్తర నడిగి తనుము, 

పాణవిభునకు మొక్కి యీ పగిది ననుముం 

పజల బిడ్డలం బోలెం గాపొడు మనుమ్ము 

తలప నా కేడుగడ “యెపు తాన యనుము, 

భావ మెవ్పుడు తన మూర్తి బాయ దనుము, 
నెమ్మి యొకయింత నామీద నిలుపు మనుము, 
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గి గితము 





గోగీతము 

అనంగనంగ, నొక్క చక్కని యావు కలదు; . 

కుఖుచకొమ్ములు, బటువై న గుల్ల పొదుగు, 

మెత్త నై కుజుమట్టంపు మేను కలిగి 

కనులపండువు సేయు నా గంగిగోవు, 

పొడ్లువ దెవ్వరి, కయ్యంబుపొంతం బోదు, . 

చెనంటియావులతో చెల్మి చేయ దెప్పడు 

బుడుతం డైనను పిదుకుచో. పొదుంగు చేయి 5 

కుంభధారంగ క్షీరముల్ కురియంజేయు. 

మిసమిసను దాని నిద్దంపుమేను జూచి 

మవ్వ మగు దాని జిగి కండకొవ్వు జూచి 

పోతరించిన దాని మూంపురము జూచి 

_గండుపులి యొండు దానిపై కన్నువై చెం 
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ఒక్క దినమున నా దేను వూరిబయట 

కానలో మేయుచుండంగ, కాంచి పొంచి 

చెంగు మని యొక్క గంతున చెంగలించ్చి, 
గోవుపై బడెనా పులి గోండు మందు, 

గుప్పు మని యిట్లు తనపైకి కొప్పరించి 
బొబ్బరింతలు వెట్టు బెబ్బులిని జూచ్చి 

కొంచె మేనియు నయ్యావు కుదిలగొనక 

ఇట్టు లనియెను ధీరత యుబ్టీవడంగ, 

“ఆగు మాగుము పులిజేండ ! యాతి మేల ! 

చిడుముడి యొకింత మాని, నేం జెప్పబోవు 

చిన్నవిన్నప మొకసారి చిత్త గించి, 
ఆరగింపుము కడుపొర నవల నన్ను, 

అనుడు, నా మాట బెబ్బులి యాలకించి, 

వెజింగుపొటును నివ్వెజ పెనంగొనంగ, 

మీంది కెత్తిన కిల బ్దై మీంద నిలి'పె, 

చిత్సరువులోని బొమ్మ నా చేష్ట లుడిగి, 



కోలుపులీ యంట, ఆంకలి సోలె నంట, 

చియ్యబట్టిన యావు చేంజిక్కె నంట, 

నిలువు మన నావు, పులి యబై నిలిచె నంట, 

ఎన్నండేనియు వింటిమే యిట్టి వింత ? 

మరణ మన ధేను వించుక వెజపు గొనక 

సాహసంబున. జూపిన శాంతమునకు = 

పులియె యద్దిర ! పిల్లి యైపోయె ననంగ, 

శాంతమున గెల్వరానిది జగతి గలదె? 

అంత పులితోడ నీరీతి ననియె మొదవు ; 

“సీయి పులిరాజ ! ఈ పొంతయూరం గలడు 

పాలు. డొక్కండు సన్నుతాచారపరుండు, 

మురిపమున వాండు పెనుపంగ పెరుగుచుంటి. 

నిరత మాతండు నులివెచ్చనీటం గడిగి, 

కసవుపోచల నా మేనికసటు వోవ 

సవరగాం దోమి, గంగడోల్ నివిరి, దువ్వి 

అంటుసంటుల కొనగోట నంటి తివియు, 
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ఏమి చెప్పుదు నాతని _పీమగరిమ ! 

ఎట్టి రుచిరపదార్థము నేనిం దాను 

మున్నుగా నాకు పెట్టక ముట్ట డెపుడు; 
తడవ నేటికి యిప్పు డా గొడవ యెల్ల ? 

పుట్టి నా కొక తొలిచూలి ముద్దుపట్టి, 
మూండునాక్సైన చనలేదు వాండు పుట్టి, 
బొడ్డుమావియు నూడని పురిటిపావ- 
పూరి ముట్టండు, (తావండు నీరువట్టు. 

తువ్వ కా దది తేనియగవ్వ గాని; 

గవ్వ కా దది నును వెండిమువ్వ గాని; 
మువ్వ కా దది, తెలిమల్లె పువ్వు గాని; 

పువ్వు కా దది జిగివెన్నముద్దగాని, 

పాలు గుడిపితి తెలతెల్ల వాటు వేళ; 

ఇంతలో నందు నిందును గంతు లిడంగ 

అకట ! ఆ పాలు పుడిసెడు నటీగిపోవ, 

తూలుచున్నాండొ యాంకట సోలి కొడుకు? 
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వీకమై నేను తన మేను నాంకుచుండు 
తోంక పైకెత్తి, వీనుల దోరవై చి, 

కన్ను లజమోడ్చి సొక్కు నా చిన్నికూన ' 

వన్ను గానక నెమకి నా కన్నకొడుకు 

దారి నే గొడ్డుటా వై న దారసిలిన, 

పొదుంగ్గు తొడుకంగ నయ్యది యుదరిపడుచు. 

కొమ్ముచే6 గుమ్మి చిమ్మునో కుదికిలంబడ 2 - 

కుక్షి నిండును గుక్కెడు గుమ్మపాల 
నాదు సుతునకు, నా మేనినంజు డెల్ల. 

తనివి దీజంగ నారగించినను గాని 
ఉడుగ దించుకయేని నీ కడుపుచిచ్చుం 

చిన్నిపాపకు మున్నుగా చన్ను గుడిపి ' 
అవల నీ యాంకలిని దిర్తు వ్యా ఘరాజ [' 

ఇంతమాతము చనవు నా కియ్య వయ్య 1 
పుట్టకుండునె దయ నీకు పులివ యైన ? 
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పుడమి గోవులమై మేము సుద్దీనపుడే 
వ్యా_ఘముల కామిషంబుగ నజుండు మమ్ము 

చేసెం గావున, దీనికై చింత యేల ? 

భోజ్యమను నేను, వ్యాఘ సూ! 

అనుచు నీరితి వచియించు నావు జూచి, 

వికటముగ నవ్వి ముప్వన్నె మెకము పలికె 

“ఏటి శ్రే మాట లాడెద? విట్టి పలుకు 

లెవ్వ రైనను విన్నచో నవ్వ రొక్కొ ? 

ఒరులచేం జిక్కి నుడియంగ నున్న వేళ, 

ఏ యుపాయంబు పన్నిలూ (మెట్టు లైన 

తనదు పాణంబు గాపొడం జెనయం గాని, 

నమ్మతించునె చావ నే జండు వేని? 

నోటం జిక్కిన మృగము నేనాంటట నైన 

విడిచె పులి యంచు వింటివే వెట్టిగోవ ?. 
కోరి తనుదాన బెబ్బులినోరం గవియు 

జంతు వెందైన నుండునే జగతియందు ? 

ఇటలి 



విడిచినంతన “బతుకు జీవుడి యటంచు * 
సరగ తనయునికడ కేగి చన్ను గుడిపిి 
కాంక్ష మీజంగ నుందువు గాక, యకట 1 

తిరిగి వత్తువె యిచ్చటి కెటింగి యెటింగి ? 

“బదికియుండిన శుభములు బడయవచ్చు, 

తజకలును చొప్ప చాలును, మజచి మైన  ' 

తలపొలము వీడి యడు గై_న దాటి నంచు' 
తలంచెదవు కాని నా మాట తలంతు వొక్క ?' 

మహిత విజ్ఞానయుతు లైన మనుజులందె _ 
మాట తప్పంగ నేరని మానధనులు 
కానరా రన్న, మాటికి గడ్డి కట్రచు 

పసరముల మాట వేజ చెప్పంగ నేల? 

ఆంకటను (పేగు నకనకలాడుచుండె, ' 

ఇటు న న్నింక నజాంక వెటం దగునె? 
టి ,. తి య + 

తడవు సేయంగ నేటికి? తనివి దిజి'' 

నంజుకొనియెద నీ మేనినంజు డెల్ల. ' 

జాం 



ఇట్టు లేమిటి కింకను నెట్టుకొనెదు ? 

నీదు కణుదుల నా కుక్షి నిండుకొనునె ? 

బిడ్డపై జడ్డు విడలేక పెనంగె దౌర ? 
_పిదులవచ్చునె నా ముందు వెళ్టిగోవ ఇ 

నావు డొ మాట లాలించి యావు పలికె 

అలుకమై తన్ను గద్దించు పులిని జూచి 

పలుకుపలుకున కన్నీరు తొలకరింప, 

వలుకుపలుకున దైన్యంబు గులకరింప, 

“అగునె నీ విట్టు లాడంగ వ్యాఘరాజ [3 

పవగణంబులయందును, పక్షులందు 

పలుకు తిరుగక చరియించువారు లేరె? 
బోయ కీయదె తన మేను మును కపోతి; 

ఆడి తిరిగిన చండాలు. డం|డు గాని, 

కులము చండాలుం డై నను కొంత లేదు? 
అడి తిరుగక యుండెనా, వాండె పుడమి 

పూజ్యం డను మాట వినలేదె పులులజేంశ శ 

ఖలు. 



కడుపుతీపుకొలందిని నుడివియుంటీ, 

నీ వెజుంగని ధర్మంబు అెందు. గలవు ? 

పోయి ర మ్మని యందువా-పోయి వత్తు, 

అట్లు గాకున్న, నీ కొక్క యడ్డు గలదె? ఫి. 

అతిథి సత్కారమునకంటె నధికఫలము 

కలుగ దంచు వచింతురు గాదె బుధులు? 

కాన నీ కిదెనా మేను కొన యిత్తు, 

కాంక్ష దీ భుజింవుము కడుపునిండా 
$e, 

‘li 

కజకుజా లైన జాలిచే కజంగం జాలు 

ఆవు పలికిన పలుకుల నాలకించి, 

ఇట్లు వచియించె బెబ్బులి యెట్ట కేని 
హృదయమున (పేమలతికలు జేకులెత్త + 

ష్య 

“ఏను నిను వీడు చయ్యన నింటి శేగి 
పుతమోహంబు కడుపార పొంగిపొరల. 
మగుడ వత్తువొ రావొ నమ్మంగం జాల 

శపథ మేమి యొనర్తువో చెపుమ గోవ ః 

హు 



అనుడు, మోమున దరహాస మంక్రురింన, 

పులికి వందస మొనరించి పలికెనావు 

6బల్చిర 1 నీ మేలు మజిపంగం గలసె యెపుడు ? 

వినుము నే నిదె బాస గావించుచుంటి. 

గోవులను వస్తు వెబ్టెడి కూళగతికి, 
గొడ్డ ముకుతాళ్ళ బంధిచు కుజనుగరికి 

దూడ లేనావు పితికిన దుష్టగవికి, 

వోవుదానను నే రాకసోలి నేని, 

దేవదూషణ సేయు నాసి కనిగకతికి, 
గురుల ధిక్కార మొనరించు కునుశిగతికి, 
సాధువుల బాధపెట్టు నృశంసుగతికి, 
పోవుదానను నే రాకపోతి నేని, 

తల్లి దండులి నిందించు (్రల్లిదుండు, 

_ బంధువులం (బోవ నేరని బహ్మబంధు, 

వర్థిజనముల మనుపని వ్యర్థజీవి, 
అల్బజంకువులకు ః హింస నల్పు ములుచ, 

ఇద 



పరసతులం బట్ట నుంకీంచు పరమపాపీ, 
అన్యధనములు గాంక్షించునట్టి చెన6టి, 

తిన్నయింటికి వాసాల నెన్ను తులువ, 

అప్పు లొనరించి యెగం బెట్టు నాకతాయి . , 

కూటసాక్ష్యము లిచ్చెడు కుటిలబుద్ది, 
కొండియంబుల నాడెడు కుత్సితుండు, . 

అతిథు లింటికి నేతేర నన్న మిడక 

కుక్షి. నిండంగం గుడుచు. కక్కుర్తి కొండు, . 

తాను గుడువక, యొరులకు దాన మీక  . 
పసిండి కప్పలుగాం గూర్చు పిసినిగొట్టు, .. 
అగ్నిసాక్షిగ పరిణయమాడినల్టి 

కులసతిని వీడి పెరయాలి గూడు కూళ, 

కడుపుకూటికై కాటికి కాళ్ళుసాంచు 

ముదుసలికి కూంతు తెగనమ్ము ముష్కరుండు 

పోవువారల గతులకు పోవుదాన 

నింటికడ కేగి మగుడ రా కుంటినేని. 

లావి 



సత్యదేవత యెదుట సాక్రాత్కరీంచే 

ననంగ్క వెలుంగొందుచున్న యయ్యాావు జూచ్చి 

అచ్చెరువు జీచ్చపొటును పిచ్చలింవ 

పలికె నీరితి ఛార్దూలవల్ల భుండు, 

“చాలు చాలును గోవ! నీ నత్యనిష్థ 

కిచ్చ మెచ్చి తి; ని యింటి కేగి, వేడ్క 

కన్నబిడ్డకు కడుపార చన్ను గుడిపి, 

తిరుగ రావమ్మ నా కోర్కె దీర్చ వేగ, 

కడుపుతీపిని నీ విట్లు వడెడు బాధ 
కడుపుమంటను నే నిఫు పడెడు బాధ 

కంటె నధికంబు కావున, నింటికడకు 

పోయి రా వమ్మ వేగ నో పుణ్యురాల ! 

వనధి లో తెంతొ యెన్నంగవచ్చుం గాని, 

తల్లిదయలోతు నెన్నెంగం దరము కాదు; 
మాతృపే)మకు సాటి యి థధాతిం గలదె? 

పోయి రావమ్మ వేగ నో పూజ్యురాల థి 

గళ్ళ i అదా 



అనుడ్డు పులికి పీదక్షిణ మాచరించి 
కనుల నానందబాపష్పముల్ క9మ్ముకొనంగ, 

అరిగె పరుగున ధేను “వంబాి యటంచు 

పొదుంగుపేగున తడంబడ పదచయంబు. 

ఆ సుధామధురధ్వనీ యాలకించి 
వత్స “మంబ యటంచును వరుగువాజి 
మాతకడ కేగి పొదిక్రింద మూతి దూర్చి 
గువ్వుగువ్వున దుగ్గముల్ గుడిచికొనియె, 

ముద్దతో? గుమ్మి పోదుంగుపై పాడిచి పొడిచి 

కొడుకు పాల్ దా్గివుచున్న ౦తతడవు, 'తల్లి 
అట్టు నిట్టును' మెదలక యిట్టె నిలిచె 

తెల్ల జాతిని మలంచిన ధేను వనంగ 

అంత నా యింటియిల్లాలు చెంత కరిగి 

బిందె చేకొని పొదిక్రిందం బెట్టి నిలువ, 

ఉల్జుదాయియు లేకయె ముల్దుందాలు 

కురి సె సంతతధారగా పొరలి 'పాల. 

లలా 



పొట్టపొంగున తన తల్లి సొదుంగు ప్రాస 

గురువువాటుచు వత్సంబు పయుపుశేచ్చూ! 
(4 

తల్లి యెలుగెత్తి వలుసుటు పస్తు పిలువు 

నిలిచి తల యెత్తి చూచుచు స ఏసి రాడు, 

సుడిసి యెవరై న తను బట్ట గడంగిరేని, 

వీంక చేయీక + కుప్పించి చె చౌకళించు; 
బిడ్డ లెవరైన దారిలో నడ్డ మెస, 

మిట్టిమీనయి జంకించి మింటి కెగయు, 

పుడమిపై ముట్టె నానించి మూరుకొనుచు 

చెండు 'మిటినగతి పైకీ చెంగలించు, 

గరికిపజకల నెడనెడం గొబుకం దివురు, 

నేల బొరలాడు కమ్మటి నిలిచి పొడు, 

ఇట్లు శె శవకీిడల నెసంగుచున్న . 

వుతుంం బొడంగని కన్నీరు పొంగి పొరల, 
“ఇట్టి నెత్తురుకందు నే నిచట డించి, 

పోవలసెసె కటకటా ! దై వగతికి ? 

౫౦. 



ఈడుదూడలు తమ తల్లు లేగు దేర 
ఎదురుగా నేగ, తానును ముదము మీ 
నేగి తన మాతృహీనత యెజుకవడంగ, 
చిత్తమున నెంత కుందునో చిన్నికూన? 

ఏను తను బాసిపోవుట యెజుంగ కకట ! 

ఆడుచున్నాండు బిడ్డడు వేడు కలర; 

అచట బెబ్బులి యాంకట కాంగలేక 

(సుక్క నోలుచు నను దూళి సురిగె నేమొ 4 

గడియ యేనియు నే నీట తడయ నగునె ?ి. 
అనుచు ధేనువు తలపోసి, మనమునందు. 

నెట్టి కొనివచ్చు శోకంబుమట్టువఅచి 

తనయునిం జేరి వానితో ననియె నిట్లు. 

“అన్న ! నవమాసములు మోసి నిన్ను గాంచి. 

చనవుమై పెంచుచుంటిని చన్ను గుడిపి, 
నీవు జనియించి మూన్నాళ్ళు నిండ లేదు. 

నీకు నాకును చెల్లెనే నే డు బుణము 2? 

౫౧ 



తండి) ! యింకమీంద నా మాట తలంపం బోకు, 

మమ్ము మజవుము, సత | సెమణకు మయ్య; 

మనల నిన్నాళ్ళు పేఫముతో మనిచినట్టి 

విపునానకు మాటు గావింపం బోకు, 

ఒంటి నేగకు పొలముల. కింటికడళు 
పద్దు వాలకమున్నుగాం బ్ బోవు వు మయ్య; 

కరులు ఖరములు తురగముల్ తిరుగుచోట 
దారి కడ్డంబుగా నిల్చి కారంబోకు, 

నూత్రిదరులందు, లోతైన గోతుల దరి 
నెట్టి పచ్చిక మొలచిన * మెట్ట జనకు, 

 గుమురుగా నున్న కస సవుజొంపముల నేని 
నూరుకొనకుండ నెన్నండు ముట్టం బోకు, 

పోటుపసరాల జోలికిం బోకు మెపుడు, 

దుడుకుతొడుకుల పొదుంగుల దూంటం బోకు, 
తెవులుగొంటులతోం గూడి తిరుగవలదు, 
మొసలి మసలెడు నుగువుల మూతి నిడకుణ 

భాతి 



నిన్ను బాయక చెంత నే నున్నయపుడె 
ఒద్దికను నిన్ను ముద్దు సేయుదురు కాని, 
అక్కటా ! నేను నినుబాసి యరిగినంత 

లెక్కుగొందురె నిన్నాక్క వక్కకైన? 

_ తూండుకంటెను. పుప్పొడి ధూళికంటె, 

తృణకణముకంట్సె పులుంగుల యీంకకంటె, 

బెండుకంటెను, మజీ దూదిపింజకంటె 

చుల్కు నగుం గాదె తలి లేని సుతుడు జగతి, 

స్వామి యెపుడైన కినుకచే నేమి యన్న, 
అల్మ్కం జెందక, తలలోనినాల్క వగుచు 

ఏను లేనట్టి కొద గాననీక మెలంగి, 
వెయ్యియేండులు వర్ధిల్లు మయ్య కొడుక £) 

తల్లి యీరీతి బోధింవ తల్లడిల్లి, 

దూడ యిట్ల నె “అమ్మ ! యి ట్లాడె దేమె ? 
aa na) 

దాన మొసంగెన అమ్మెనొ తన తనూజ 

కర్రణ మిచ్చెనొ, చెపుము - భూసురుండు నిన్ను ? 

యం 



ఎటకుం బోయెదు ? నీవెంట నేనువచ్చు, 
-* ఉల జీ షే జ అట రం yey గోవుదూడల సతసయు మమధి గతం ? 

నీవు లే కువ నిషముసంబు నిలువ బొల: 

తల్లితోడిద లోకంబు పిల్లలకును, 

పేర్చి న న్నింక నెన్వరు పెంచువారు ? 

వీంక న న్నింక నెవ్వరు నాపవారు ? 
కూర్మి న న్నింక నెవరు చగ:శృపువారు న 

ఎందు బోయుదు న స్నొంటి నింట డించి ఇ 

కనుల జలజల బాష్పముల్ కాల్వ గట్ట 

వత్స మీరీతి తనతోడం బలుకుచుండ, 
జల్లుజల్లి ని హృదంయంబి జలదరింప 

సూను గౌంగిట గదియించి, సురభి యనియె. 

“జాలి నీ లీల వాపోవ నేల వత్స ? 
పొజు డెవరికి న న్నీయం బాలువడండు, 

విధినియోగంబుచే నేన వెడలుచుంటి' 
అంచు జరగిన దెల్ల విన్సించె, నంత, 



కొలవిచేం గాల్బ్చినట్టులు, సురియ బెట్టీ 

వృచ్చినట్టులు, కొజున గుచ్చినట్లు, 

వములుకులను బోలు తన తల్లి పలుకులు విని 

గుండె లవియంగ నేలపై "గూలె దూడ, 

అంబ యను, నన్ను వీడ నాయంబ యనును, 
వనట ముంచితె చెనంటి దెవంబ ! యనును, 

ధరణి నా జీవ మింక వ్యర్థంబ యనును, 

అకట ! పులి యేల దాపురం బయ ననును. 

అనుచు పలవించు తనయుని కనియె గోవు; 
“జీవియై పుట్టుపిమ్మట చావు నిజము 

_ ఊరక చచ్చుటకంటెను, పరులకొఅకు 

మరణ మొందుట పరమధర్మంబు గాదె? 

అమలసత్యంబె యూతంగా, వ్యాఘీవ క్ష, 

గహ్వరం బది మోక్షమార్గంబు గాంగ 

స్వర్గసుఖముల చూజాడం జనుచునుంటి; 

అహహ ! యింతటికంటె భాగ్యంబు కలది ౪) 

ఐవి 



అనుచు నాత్మజశోకదావాగ్ని కీల 

లాత్మవచనాంబువృష్టిచే నాఅంచేసి 

సత్వరంబున పులి యున్న చక్కి జెర 

నరిగె గోరత్న, మంత నవ్య్యాఘ మచట. 

th 

“సాటి యున్నదె యెం దైన పసరమునకు ? 

భేలనై దానీ మాటల చేలువడితి, 

శిలల. జిక్కీన యావును గోలుపోలి; 

అకట ! నోవంటి యంబచేవ యవనిం గఅండె ? 

బళర |, తా నొక్క నిజవమరిబలతె నటించి, 

'పెక్కుబాసలు చేసి తప్పించుకొనియె; 

అయిన, గానిమ్ము - ఇంతలో నైన దేమి ? 

ఎదుడువడ కున్నె యిది యింక 'నెన్నండేని - 

ఇంక నీసొరి అయ్యది యెదురుపడిన, 
ఒక్క పెట్టున దానిపై నుటికి, మేను 

వ చ్చి వండ చేసి యా వెచ్చ నెతు? 

గోంలకుండిన నింక నే నే క్రోలుపులినె ? 

. ౫౬ 



అంచు పేటపేట పండ్లు దీటించుకొంచు 
కడిందియాకట కటకటంబడుచునున్న 

పులికుజంగట నొయ్యన నిలిచె గోవు, 

చుక్క తెగి రాలిపడినట్లు చక్కవచ్చి, 

ఇట్టు లరుదెంచి, వులిచెంత. నిట్టనిలిచి, 

ధేను విట్లనె “పులిజిండ నేను పోయి 

ఎంతొ తడ వయ్య, అకటా! యింతదా.6క 

ఎట్టు లుంటినొ యాంకట బిట్టు దూలి ? 

వ్యా_ఘరాజమ ! నీ చేసినట్టి మేలు 

మటివ శక్యమె యొన్ని జన్మముల కైన? 

నీ దయారసకలనచేం గాదె యేను 

బుజ్జగించితి సుతునకు బుద్ది సెప్పి, 

నాదు కోరిక దీజెను, నీదు కోర్కి 

యింక దిజంగ నా దేహ మిదిగొ నీకు, 

ధారవోయుచునుంటిని, తనివి దీజ 

నారగింపుము తడవు. సేయంగ నేల ౪ 

౫౭ 



అనుచు నీరీతి తనతోడ నొవు పలుక, 

చిత మది యేమొ _ పురి యంత చేష్ట లుడీగి 

తేంకువను గోలుపోవు, వితాకు జెందు, 

కనుల నటె విచ్చి వెడవెడ గాంచు బయలు, 

ఎదుట నిలిచిన యావుం గన్నెత్సి కనండు, 

గడగడ వడంకుు బాష్పముల్ కనుల నించు, 

గొణుంగు దనలోన్క వేదురు గొన్నభంగి 

నుండు తలయూచ్చు వెచ్చని యూరు పుచ్చు. 

వ్యాఘి ఫీరీతి కార్యంబు పరిహరించి 
దీనవృత్శిని వహియించి మౌనము ద 

నుంట గనుంగొని యక్కజ మొంది యావు, 

అజ్టు పై కెత్తి గంగడోల్ విజ్లిబిగియ . 

_ పుండరికము పొంతకుం బోవ, వ్యాఘ్ర 

ముస్సురసు రని వెచ్చనిట్టూర్చు పుచ్చి 

మార్మొగము వెట్టి వెనుకకు మరలి పోవు, 

“గటా, 



అంత నీరీతి పులితోడ ననియె సురభి ? 
“కాదొ యాంకలి ? నామీంద కాంక్షక్టలేదొ ఇ 

నాదు మాంసము వాచవి గాదొ ? యిట్లు 

దెసలు జూచెద వేటికి తెల్లబోయి ? 

ఆంకటను (_సుక్కి వాడివ_త్తయ్యె నొడలు. 

కడుపు వీంపున నంటె నవ్పడము వోలె; 
జాల మేటికి ? నాదు మాంసమ్ము మెసవి, 

పుణ్యలోకంబులకు నన్ను బుచ్చ వయ్య. . 

ఆవు గావించు తెగువకు నదరివడుచు 

ఎట్ట కేలకు శార్దూల మిట్టు లనియె, 

“పుడమి పై నేను పులి నయి పుట్టి పెరిగి 

యిట్టి ధిరత గంటినే యెన్నం డైన ? 

అకట ! “సీయట్టి మహితాత్ము లై నవారిం 

బట్టి వధియించి దురితంబు గబ్టికొనుట 

“కంటె లొడితెడు పొట్టకై కాయ గసరు 

మెసవి మునివృ త్తి మసలుట మేలు కాదె ? 



కన్ను గానక రూళ చె యిన్నినాళ్ళు షై 

కూల్చిథిని జీవరాసుల కోట కొలది 

కట్ట! నిను గూడ నొ సొట్టం వెట్టికొనుచు 

'సూరనరకానలంబునం గూల జాల, 

నీదు ధర్మమె నిను గాచె, నేను నిన్ను 
గాచిపుచ్చితి ననుమాట కల్ల, నేను 
నిన్ను గెలుచుట యటు లుండె, నీవె నన్ను 
గెలిచికొంటివి సత్యవాగ్విభవకలనంి 

అనుడు, ధేనువు వచియించె “వ్యాఘరాజ | 

ఏల యీరికి వలికెద ? వేను మున్ను 

ధారవోసితిం గాదె యీ తనువు నీక ? 

చింత యేమిటి కింక భక్షింపు మయ్య, 

ఈవు నను గాచి విడువ, నే నింటి కేగం 

గాంచి. “ఈ .యావు పురిం గికురించి వచ్చె. 

 మాయురే 1 ఎంత మాయలమారి 1 యంచు 

నెల్లి దంబులు సేయరే యెల్ల వారు ? 

E౬0 



అకట + సడికందె చావు మే లగును గాన, 

చారుతరలీల నీకు. నాహార మగుచు 

కాయ మర్చించుటో, అట్లు గాకయున్న 

జీవముల బల్మిం దొరంగుటో చేయుదాని 

అనుచు పులిం జేరి “తిను? మంచు నావు పెనంగ, 
నీకు మొక్కెద నా జోలి రాకు మమ్మ. 
తినను తిని నంచు బెబ్బులి పెనంగ, నిట్లు 
జరగె వాదము వారికి చాలసేపు, 

అంత ఖేచరు అద్భుత మంది, గోవు 

సత్యనాకుద్ధి పులికృపాస క్ర క బుద్ధి 

చాల మెచ్చుచు నంతరిక్షముననుండి 

కుసుమవర్దంబు వారిపై కురిసి రొగినిం 

మొలను పులితోలు పచ్చడంబును ధరించి, 

వృషభరాజంబు పై నెక్కి. వేడు కలర 

నంత నీశ్వరుం డచట ప్రత్యక్ష మయ్యె 
వ్యా ధేనూ త్తమంబుల వాద ముడుప, 
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ఇట్టు అవతరించిన యీళు సెదుటం గాంచి, 

వ్యా(ఘమును గోవు భ_క్తీనం భమము లెసంగ 
స్తుతు లొనర్చిరి, దాని కీశుండు మెచ్చి 
కరుణతో నిచ్చె వారికి పరమవదము, 

బుద్ది చాలని మూర్థుని పుడమియందు 

సథ వటంచును పీలుతు, రా సళవ కాదె 

నిశ్యసత్య(వతంబును నిర్వహించి 

(సవిమలానందవదవిని బడయం గలిగె, 







కేరళరాణి 

చల్ల వగు నొక్క యామని పంజ వేళ, 

విరుల పొదరింట కమ్మ 'కెమ్మరలు వీవ, 
చలువరాతిన్నే పై నొక్క తలిరుంబోండి 

ఇంపు మీజంగ వీణ వాయించుచుండె, 

“జయము జయము-కేరళరాణి! సరళరాణి! 

పేేమమై నీదు ప్రియుడుం పంపించినట్టి 
పెండ్లి కానుక లివె-వీని స్వికరింపు' 

మనుచు నొక దూతి యందిచ్చి యవల. జనియె. 

“నాదు రాజ్యము, పదవియు, నా ధనంబు, 
నాదు వంశము నాసించి కాదు-నాదు 

వరగుణంబుల మది మెచ్చి వలచె నతండు" 
అనుచుందనలోనం దా ననుకొనియె రాణీ. 

౬% 



అంకిపురినుండి యరుదెంచీ యామెదాసీ, 

విలువ నగలును సన్నని వలిపములును 

గాంచి “ఈ కాన్మ లెన్న్వ రంపించినారులి 

అనుడు, చిరునవ్వు నవ్వుచు ననియె రాణి: 

“ఇంతమా[తమె దాసిరో! ఎటుంగలే వె! 

నాదు చిన్నారి పొన్నారి ననుపుకాండు, 

అనుంగు మేన త్తకొడుకు, సుధాకరుండు.. 

అతడుం తక్క మటింకెవ్వ రంపువారు?” 

హర్షమున ఏ "ంగి పొఠరలుచు నదియె దాసి 

1 శ్రీఘుమే మీకు కల్యాణసిద్ధి రస్తుః 

ఈశ్వరుండు మీకు శుభముల నిచ్చుం గాక! 

చల్లంగా వేయియేండ్లు వర్గిల్లుం డమ్మః 
౧ ఆ) థిగా 

చెలువు గలవాడు, చిటునవ్వు గులుకువాండు. 

హొయలు గలవాడు మవ్వంపు వయసుకాండు, 

ఇవ్వి యన్నియు నటు లుండనిచ్చి-నీదు 
చిటుతపాయమునాంటి నెచ్చెలిమికాండు, 



అఖిల లక్షణ శుభ శోభనాంగి క్సీవ్స 

చారు సుకుమార సుందరాకారు. డతండు- 

అన్ని విధముల ననురూపు లైన మీకు 
సఖ్య మొనగూర్చి నలువ తా చతురుం డయ్యె, 

ఇంతకాలమునుండి నా హృదయమందు 

దాచియున్న రహస్యంబు తల్లి ! నీకు 

తెలుపవలసిన తరుణంబు కలిగె నేడు, 

కాన తెలిపెద- “రాణివి కావు నీవు!’ 

అనుడు వెడవెడ నవ్వుచు, ననియె సరళ : 

_* “ఇట్టు లాడంగ నీకు నో రెట్టు వచ్చె? 
' నేను రాజిని గానంచు నీవు పలుక, 

ఎవ్వరై నను విన్నచో నవ్వ రొక్కొ కి 

“అట్టు లైన వచించెద, నమ్మ వినుము- 
వృద్ధభూపతి యవసానవేళ, తనదు 
అనుంగు తనయను నాపొలి కప్పగించి, 

ఇట్టు వచియించె కనికర ముట్టిపడంగ, 
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లేరో ! నాకు తనయులు లేరు గాన, 
రాజి యిదియె నాదు సర్వస్వమునకు; 

జు టి 

దాని కీవయె తల్లివి తండి వగుచు 
పీతిమై నాదు కుల ముద్ధరింపు నుమ్మ 1” 

కన్నకూంతురు వోలె, నా చన్ను గుడిసి 

సాకికిని దాని అది యొక్క సంజ వేళు 
(పాణములు వాయ, దానికి బదులు నాదు 

కన్న బిడ్డను నిలిపితి నిన్ను సరళ 1” 

అనుడు వెజం గంది, యీరితి ననియు సరళ £ 
“జనని ! ఎంత యకృత్యంబు సలిపి తమ్మ ః 
నృవతియల్లుని రాజ్యంబు నపహరించి, 

కట్టితివి దాని నాకు నీ కన్నసుతకు, 

“ఒరుల రాజ జ్య మపేక్షింప గ "ల్ల, నింక 

నీవు చేసినయట్టి యా నేరము "నకు 
(పతిక కృతిగ వాని రాజ్యము వాని కొనంగి, 
కానలకు నేగి కడపెద దీనవృతి,. » 
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“సరళ ! వల దమ్మ యంతటి సాహసంబు, 

| పేమతో నీవు వానిని పెండ్లి యాడ, 

వాని రాజ్యము వానిదే యౌను గాదె! 

బట్టీ తెగువకు. బూనంగ నేటి కమ్మ !? 

జనని కంతట కడసారి [వణతు లొసంగి, 
ఒక్కటొకటిగ తొడవుల నూడంబెటికి, 

నారజీరల ధరియించి, యూరు విడిచి, 
విపినసీమల కరుగంగ వెడలె నరళ. 

తేరిపై నెక్కి మెల్ల నా దారిం జనుచు, 

తరుణి నల్లనం గాంచి సుధాకరుండు 

వెజంగుపొటును నివ్వెర పెనగొనంగ, 

దిగ్గు రని తేరిపై నుండి డిగ్గి” అనియె. 

“బాల ! ఇది యేమి! నిజుపీదరాలి వోలె 

ఒంటి మె కాననంబుల వెంట రేయి 

ఏల తిరిగెద వీలీల బేల వగుచు, 

సరస మృదువాణి ! అలివేణి సరళరాణి ! 

౬౯ 



అలరుదోటల విహరింస వలయు నీవ 

'ఘోరవనముల నేరీతి గ్రమ్మరిలెదు ? 

కొదమచిలుకల వలుకుల బెదరు నీవ 
పులుల బొబ్బల శకీగతి నిలువం గలవు? 

రమణిమిన్నరొ ! నాదు పొణములకన్న 
నిన్నె మిన్నగం (వేమించుచున్న వాండ, 

అట్టి నను వీడి నీ విప్పు డక్కటకట ! 
నట్టడవి కేగ నీ మన సెట్టు లొప్పె ౪ 

హృదయమున నించు కేనియు బెదరు లేక, 
రీవిమై నిల్చి బదు లిడె పూవుంబోడి ! 
“ధరణివథివారసుడ వీవు దాసి నేను. 
ఎట్టు లోనగూడు ననురాగ మిట్టి మనకు * 

“ఎబ్టెటూ ! చిట్లీదాసిరొ 1 ఇట్టు దొవె 1 

ఇన్ని వగ లెందు నేర్చితే, వన్నెలాడి 1 
ఈవు దాసివ? అ ట్ల గునేని, నేను. 

ముగుద దాసానుదాసుండ నగుదుం గాదె 1 
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దాసీవా నీవు + కేరళదేశరాజ్య 

రమ్య స్మామాజ్య సొభాగ్యరాశి వీవు; 

విమల భాసుర కాంతిచే విశ్వ మెల్ల 

భాసిలగం జేయు కేజోవికాసి వీవు. 

చిబుతపాయమునుండి కాంక్షి ౦చుచున్న 

వాంఛ లీడేరు తరుణంము వచ్చె నంచు 

ఊల్ల మున నెంతొ యువ్విళు లూరుచుండ్ల, 

అకట ! నీ విట్లు చేయంగ న్యాయ మగునె ౪౫. 

“తగునె నీ విట్టు లాడంగ ధరణివిభుడ 1. 
రాణి నేం గాను, నిజుపీదరాల సుమ్మి” 

అనుచు నే నెంత చెప్పిన, విన వ దేమి ౪) 

అంచు జరగిన దెల్ల విన్చించె నంత, 

“నీవు చెప్పిన మాటలే నిక్క మేని, 
నేను రా జైన, రాణివి నీవు గాక, 
ఏల యగుదువు పేదవు ? చాలు చాలు. 

ఇట్టి మాటల నీ వింక కట్టి పెట్టు. 
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“పీదరాలీవో, దాసివో యోదుగాక ! 

ఈ వె కేరళరాణివి యింకమీది 
అనుచు నతం జొమె బిగికొంగిటను గదించి, 

మోవి మోవిని గీలించి ముద్దు గొనియు. 

జరిగె వారికి మఖునాండె పరిణయంబు; 

ఎవరి రాజ్య మ నేంటికి నెటుంగ రెపరు, 

రాజ్ఞి అమెయె కేరళరాజ్యరమకు 
అనుచు భావించుచుండిరి అభిలజనులు, 

జవ 
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ధాత్రి క్రోధన నత్సర వైత శుద్ధ 

చవితి శనివార ముదయంబు నంధ్య వేళ, 

అను. గు పు త్రు ఓ డు రాను రాజూహ్యూ చుట ణు 

కొతలమును నొప్పి న్వర్షంబు కొల్ల గొనియె, 



ళా 

ము స్సు డి 

కరుణారస పరిస్ణావిక హృదయమునుండియే యు త్తమ 

కవిత ఆవిర్భవించు ననుటక “ఆదికవి వాల్మీకిరామాయణ మే 

తార్కాణము. ఆలంకారికలు శృంగారము రసరాజమన్నను 

6కరు₹కారసపోపుణము ఉదాత్త కవి తాలతుణము-గాం బేర్కొ 

నవలసీయున్నది. “భవభూతి, ఊఉ శ్రర రామాయణ పాక స్య 

మున కిడియే కారణమని పండితుల అభిప్రాయము, 

“సంస్క_ర ణాఖిలాపి*-గా “మధురకవి గా శ్రీ నాళము 

కృష్ణారావుగారు తీందీయని పదములతో మనోవార భావన 

లతో. దేటగితులలో చాటవెల(దులలోం బెవ్క_ చిన్నారి 

మధురకృతు అను రచించి యాం(ధ్రుఅ యాదరాఫిమానములను 

జాజిగొన్నారు. వీరి కబ్బముల “పేర్ధెంత మృదుమధురములో, 

ఏరి వాదయస్థీతి యు నట్టి దని చెప్పవచ్చును, 

విషయము చీన్న దైనను దానిని భావించుటలోను కవితా 

బంధముగా మలచుటళలోను కవి “ఘనత” స్పష్టముగాల గాన 

వచ్చుచుండును, తల్లీబిడ్డల, తండికొడుకల ఆనురాగాతిశయ 

ములు నిరుపమొనములెనవి, “అందాల రాళి భణవంతుడు నగు 

“పాపాయి అను కమారుండు అయిదాజేండ్లయినను నిండక 

మునుపే మరణించుటతో మనకవిగారు చాల పరితపించినారు. 

మంచి భావువలు, కవులు నగుటవే వీ రంత కాల మత నితో. 

గడపిన సన్ని వేళములను మధుర కవితాళ కితోం గరుణారస 



y 
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ముతో (బోదిచేసి “పాపాయి యను. చిన్ని శావ్యయాపము 
నర్ € చెచ్చినారు. 

తన భావనలో గాను కరగి యితిశుఖను (సుతీము కగగు 
నట్టు వేయంగల కొలంగిముంది కవులతో. ౫ ఎన om 
రొళరు. వీరి కవితలను జదున్సునపు సాం కవి “వమువ ర్లు 
ea పీకి రాకమాస(డు. వియోగ 'సంజనిత “సశ ముస కని రను 

తీయ క? తొన్ఫూ రి రితోం పహ స్స గ గును, ఘే గు అటు చప్ప 

లేరు, ఇదియే క విలోని టశ్యేకతి!! 

ఇంత ఘము చ యా “పొసామి 1 కతి సాం ధుల 

మెప్పందినది. కవిగారి స్ట గీ ఎ నుణి “నినున ము? శక్ర లా 

(పవూస్షి (శ్రీమతి ఊటుకారీ లన్నీ శ్రంతిమ్మ గార కోర్కెంపి 

నీ శావ్యమణిని నములిల ము దింసిం చి సొర ఇ నటీ లోక మునకు 

ముషూగేపళా రము "గావించిన “వధాన్యులు? WE ఫాసాహీ త్య 

(ప్రియులు శీ నంటి సుబహ్మాణ్య_ేస్టి, గారు. (రాజమ 
సీం దవరము) నిజయుగా అభినందనీయులు, 

“సువర్ణ ండపంగ విభూషీతి) 

“క వనితా భంగ స్పటి 4 భాసాప్రనీ నో 

బ్యా రాడు. దొ ఎం. న చుబెలం చిన్మయ బహ్మవి, ఇదీ, 

రాజనుహీిం దవరము, ౪23.62, 
కో 

అల #౪ 







కాలగలీ 

ఎల్హ్లజనములు కేడువేడ్క- నుల్లసిల్ల 

నైత మిజె వచ్చె, నంతతోత్సవముహెచ్చే; 

ముగ్గ లన్నియు విచ్చె, సామొగ్గ యకట! 

మూడు[ పొద్దులలో నిష్లై మాడిపోయె., 

చనియె దుష్ట సంవత్సర న _ప్పకంబు; 

మంచి వత్సర మరుదెంచె నంచు నుండ; 

పిట్టపిడుగున నక్క-టా! యుట్టివడుచు 

(కోధనా! వచ్చి నా కొంప6 గూల్చినావె! 

నీదు నావముముచేత నె సీగుణంబు 

బోథవడుచుండ, నియందు సాధుగుణము 

“వలయు ననుకొంట [కోధనా! వెట్టి కాది! 

తులసి పుట్టునె గంజాయి తోటయందు ! 

౧ 



. య. న. మ్య ఢీ 

[కోత నత్పిర మరుషర., సోగ Aes 

బూాాదముక్క. లం గమసొర సొర గించి, 

వేడు కలరింగ నా భొలుం జెసుకొనువు 

వొంగుయండ CN, (కోధ సో | (మింగి వాస 4 

(కోధనా | కస్ట సోనూ BR i జ మేల | 

అడుగు వెట్టితినో "వేదొ యంతలో సి, 

ముద్దుకొమరుని తొలి చెచ మున mex 

గుటుకు నుని (మింగి తెంతటి కుటిల నుతిపి? 

పులుసు కారము నగ్గించి, ఫలము పాలు 

కుడిచి, మునివృ నిస్ట్రమె గడపుచున్న 

కనులు జెటునది వసీపావ 6 'బేనింగి చంప 

చెనటికాలమ ! సీ కెట్లు చేతులాడి! 

వను సాఖ్యంబు నొందుట గాన "లేక 

సికిం గ నుగుజైం గాంబోలు, గాక యున్న 

మంటం గలుపుదువే వండువంటి సుతుని ? 

_చెనంటికాలమ ! నీ కేమీ చేటు మూంజె? 

a) 



ఎల్లవారికి నల్లారుబెల్ల మగుచు, 
౮౯౧ అకా. ౧౧౫ 

ముదివముబు చూపి ముద్దులు మూటగట్టు 

ముద్దుబుడుత (డు నీకును ముద్దు గొలువ, 
మం | కొ -, ఆ 

ఆటలం జైన నన్ఫతంబు లాడం బోండు, 

చిన్ని చీమల నేని హింసింవ లేండు, 

అన్న మును పున్నె మెజుగండు, అట్లవాని 

చవ్చరించి తె మృత్యువా। చువ్చనాతి! 

అకట! ముకువచ్చలారని యట్టి నిసుంగు 

నంత మొందింవ సీశక్య మయ్యె గాని, 

అట్ట మంగ ళా కారుసిి అవులగుణుసి 

మగుడం బుట్టింవ నీశక్య మగునె మి త్తి! 

సాధుజనముల కెగ్గులు నలిసినానొ! 

తం| డిబీడ్డల కడ బాటు తలంచినానా? 

ఒరుల నంవదం దిలకించి యోర్య లేనా? 

కుటీలదై వమ! నన్నేల కులెిలవటువి 

3 



"చొలపావల పాలి యకాలమ్బుగే og 

వగుచు, వాదిని బలిమిమై న్ వట్టి 

కుత్తుకలు నొక్కి. (తుటిలోనం గూల్లు సొర | 
పావీనివి కావె యూ బెలపొవచి న్ని! 

చొర! స్థిరవార మని సకు జీర "కాని, 

యింత యస్థిర బాసర ముందు సేదు; 

మందు జ “నట్టి శని నిన్ను వొందియుండ, 

మందునకు నై ‘స సీయందు మంచి యున్న ! 

కృత్తికా! నీవు కుత్తూకల్ క _శ్లిరింతు, 
వగుటం జేసియె యానామ నుమ” సీకు; 

“కానిచో నుక్కుగుండును బోనివాని 

తునుక యుగం (ద్రుంతు వే యొక్క... (త్రుటిక లోని? 

. నాగు బొములు విఘ్న వినాయకుండు 

నధివతులు గాన సహాజంబు లయ్యె నీ సీపు 

వరుల నొంచుట బన్నంబు వట చుటయును; 

తిథిన? మృత్యుదేవత  వతిథివి చవుతి | 

వ్ ౪ 



మరణము 

కలల నైనను సత్యంబె వలుకువాండు, 

వలుకు వలుకునం చేనియల్ చిలుకువాండు, 

చైవనములుగ( బతరులం దలంచువాండు, 

నన్ను దిగనాండి యక్క-టా! నాక మేగె, 

చెక్కు గీటిన పాల్గాజు చిటుతే వాండు, 

పూవపాయంపు బుడుతండు, ముద్దులాడు, 

నాదు చిన్నారి పొన్నారి నందనుండు 

నన్ను శో శాబ్టి. బడద్రోసి నాక మేం 7౫, 

(శుతుల సమ్మేళనము చేసి సొంపు మిజు, 

రాగ మాలపింవగ, వీణ (బద్ద లయ్యె; 

ముద్దు ముచ్చట మురివంబు మురువు చూచి 

సూదమునం చేలుచుండ, నాప్పుతుం డీ ల్లి. 

ను కివుటమున. బడనున్న సోనచినుకు 

వాయువశమున గుల్లలోం బడినయట్లు. 

ధ న్యజన్నము నొందంగం దగిన వాండు 

కాలగతిం బుక నిర్భాగ్యు క డుపునందు. 

చౌ స్కో 



నిండుచందురు. బోలు స్ సము శనం 

గాంచి చిరజీవి వగు దని మెం చియుంటి; 

అకట! ఆజేం స చిన్ని సాయం ఖు నో 

నింజనే సిక నూ సండ్ర ఏందునయసు!? 

మింట సక సారి ర తళుకన మెణిప్పు వాసి 

అల్ప కాలంబున సె [| లన్ని = చంపి 

అకు కై తటుకున మకీయుమాయ మైగినయ్యు, 

“అరయ నా'జేండ్ల సత పాయంబులో'న 

అఖిల సద్ది సుణగ ణముల న భ్యసంవ 

నగును ధారుణీం గల మానవాళి కెల్ల” 

అనుచుం జూటింవంగాం బట్టి చస తే దినిక! 

పూత చారి తుల న ప్ త్రాత్ర గారి 

వూజ్య బగు నామమును సీన్స పూనియుంట, 

ఇల్లు నిలబెట్టి నామువ్వు వెళ్ళంబుత్తు 

వనుచుం దలంచితి, నది యెల్ల వ్యర్థ మ య్యె. 

క్ష 



అవ, రాభ్యాన "మునరించినపుడు కవులు. 

నీన్ర చిరజీవి వగు దంచు దీవెనలను 

బలికి, రవ్వియు నిన్ను. గాపాడం వయ్య; 

నాదు డౌర్భాగ్యఫల మది కాచె యక ట! 

ఎచట నేగుడి నేజేవ్రం డెదురువడిన, 
“ఆయిరాోకుండ నను గావు మయ్య” యంచు 

(మొక్కు చు:దువు, వారిలో నొక్క-.౧డైన 

అడ్డువడి నిన్ను గాపాడం డయ్యు నయ! 

నీను మును నీకు [వతిను తీయించిన పుడు, 

చరాపు మింటికి బిపి కళూర్చుండినావు; 

మింటివూపు లె కాని యా మంటి:మావ్ర 

తీరము కా దని యీలీలం 'ెలిపినావ ? 

మృత్యునమయంబు దావీంవ మేను మటుచి 

“ఇంటికేగుచునున్నాండి నంటి వయ్య! 
క లవరిం వని యవ్వుడు తలంచికొంటి 

అకట! యివ్వుడు శోలియంగ నయ్యె నిజము. 

రి 



వలకపె నేవొ యతీరంబులను ADE 

“అయ్య! నావ్రాతయిబె పూర్తి యయ్యెను”నంచు 

వలికితివి రేపు రోగంబు వచ్చు నన; 

అకట ! ఆమాట సత్యంబ యగుచు; దాంకె, 

“విలువ రెవ్వుడు నోరార పేరు సెట్టి, 

“పావి యని వీల్తు రది యేమిపాస మొక్కొ- ! 

కాను పావడ, పెద్దల గ లసినాండ” 

అనుచుం బలిశెద, వది నిజం బయ్మె 'నేండు. ఫీ 

"వెనుక మన పెద్ద లందటు 'వేజువడలో 

కనంగ జాలక నీ తాత చనియు దివికి; 

చేడు నీ నాన్న, చెదనాన్న ఏిడీపోవ 

కనుల గనంజూల నని నీవు చనితె దివికి ? 

వచ్చు [శ్రీరామననవింకి వై భవమున 

బాలకృష్ణుని రథముపై లీల నునిచి 

పండుగ నొనర్చ నుంటివి నిండు వేడ్క; 

అకట ! వండుగ దండుగ యయ్యె నొక్కా ? 

రో 



“రంగు లేరికి కొయ్య యెనుంగు కట్ట 

ఆడుకొన నాకు వేడుక యయ్యె నయ్య! 

గొలుసు కొను” డని యంటివి; కొనెడిలోనె, 

_కేంచికొంటివి మనల బంధించు గొలుసు, 

“ముద్దు” చరిట వద్దియముల రచించి 

(సెమమై సిక కృతి నమర్చింవ నెంచి 

న్వు జీవించియుండంగ నేర నైతి; 

అక్కటా! నేడునా “ముద్దు” ముక్క- లయ్యె,. 

“మూడు చ కాలబండిపై ముచ్చ టయ్యె, 

కొనండు మామయ్య, నీవైన కొనంగదయ్య!” 

అనుచు వలుమటు వేడిన, అక్క_టకట! 

నీదు తుదిముద్దు ఇెల్లింప నేర నైతి. 

నాకు కృష్ణున శీవు నందనుండ వగుట, 
(ప్రమయమై కాము డను ముద్దు చెరు పెట్టి 

యుంటి; నా కుమారుండ వై యుండ కకట! 

నాకు పూరుండ వై యుంట నీకు తగునె? 
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నేను నిలిపీన పున నిలయమందు 

సీవు నావేరు స్థిరముగ నిలిపిన వని 

యమెంచితిని గాని, సీ పీక యేను నిలున 

వలసివచ్చు నటంచును దలంన నై తి, 
వ! 

ఎంత సుకృ తాళ్ళు లగువారి శైనం గాసి 

ఎట్టి ధన్యుండవో నీవు, గిట్టు వేళ . 

ఉస్సు రని యైన నొ మాన మొంద వేను. 

(పీతి లాలించి సిను6 జేర బిలుచు'నొర 

చెంత శేనియుం జేరంగ సిగ్గున డదు, 

ఎపుడు ముక్కు. మొగంబును నెటు గనట్టి 

వింత లోకము నెటు లాంటి వెళ్ళ తయ్య? 

మర్తులకే కాదు, చేవ తా మండలికిని 
మండ నాయమానంబుగ నుండువాండు 

అరుగు. చున్నాండు మోచెంత కమయరులార ! 

_ లెండుమో పుణ్య మంతయు వండి నేండు 
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వియోగము 

ఈవు నవ్విన నవ్వుదు, ఏడ్వ నేడు, 

ఆడ నాడుదు, పాడిన పాడు చుందు, 

అకట! నీతోడి బే లోక మనుచు నుండి; 
తోడికొన వేల నున్న సీతోడ నేండు? 

కాంత నవమానములు మోసి కాంచి సెంచి 

ఎవుడు నీ కేమి యావద అనంగునొ యని 
కంట వత్తిడుకొని నదా కాచియుండు 

అను(గుతల్రిని విడ నాడ న్యాయ మగు నె? 

వను నమ్మయు నీవయి నెన్న౭ డైన, 

కినుక వహియించి యుందుము; కనులుగవ్ని 

కొనుచు నెప్పుడు ని న్నెంతొ కొండసేయు 

పీదు అమ్ముమ్మ్హుమై నైన నెనరు లేద? 

మించు వేడుకతో నొక్క_కంచమండా 

బువ్వ గుడుచుచు నొక చెజ్జం బవ్యళించి, 

కళూడిమూడుచు నీతోడ నాడి పాడు . 

అన్న యక్క-ల నేనియు నరయ వలబె!ః 
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"నాదు గద్దియనై నెక్కి... నాయక “వేగ?” 

అనుచు స్ తొత నిను మేలమాడ, నతని 

వీపుచి దువాళించి నమ్యింతే 'నెలమి? 
యం 

అటి తొతను వీడ సీ కట్టు లొవె 
ర 

పుతమోహ రాము కడుపార పొంగి సొర 

కొడుకు కుట్ణలు నే రను కొంతే దీం, 

నిన్ను లాలించి ముస్తాడుచున్న నిదు 

“అనని నాతం డీ యాత, జై యనతగిం చి, 

నంశమున కెల్ల నస్నెయు నాసి వచ్చు” 

అనుచు నిను. జూచి మరియు చున్న టి స్ు 

ఆయ్య విడనాడంగా నీకు న్యాయ మయ్య? 

“నన్ను డబుల నడిగదు, నాకు తండి 

సవ్ర కావున నీవె నొ కీయవలయు” 
అనుచు నిను లీలం బరిసోన మాడునట్లి 

అయ్య విడనాడ సీ శెట్టు లయ్యె మనసు? 
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ఎపుడు నీమింద (సేమచే నింపు మోజు 

బుగ్గ నులుముచు, నీ చిన్నిబొజ్జ నిమిరి, 

గిలిగిలింతలు వెట్టి నగింవ( జేయు 

మూావుమవై నైన సీ కింత మమత లేచి? 

వట్టంజూలని తమకంబు వాయ లేక, 

లీల నిను పాను వెక్కించి మేల ముప్ఫ 

నొవ్య చేడ్చించి, తోతోన నవ్వ జేయు 
మామ విడనాడ సీ కెట్లు మనసు గొలివె? 

“కడుపు గలిగిన ఫలముగ కాంతు దీలు 

క న్న నిటువంటి కొడుకునె కాంచవలయు .. 

అనుచు నిన్నెత్తుకొని ముద్దు లాడునట్టి 

చిట్లి యత్తను ఏడ నీ కెట్లు లొగా? 
త్ర ౨ లు 

సేవ మరణించినది యాది, నీదు తల్లి 

నిదురయును కూడు నెబుంగక, నేలం బొరలి, 

గొల్లుమని యేడ్స్చుచున్నది గుండె వగుల; 

తల్లి నిటు లేడిపింవగం చెల్లు నయ్య 
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స్మరణము 

కన్న వెన్నెల లొలయిం-చు చిన్ని నవ్వు, 

కేటలేనియ లొలికించు తీయవలుకు, 

సపళొయలు గులికించు నడకల యొప్పిదంబు 

ఇళ Cn త్ర oN శ? 

ఎట్టు మజతును నను గన్న చిట్టితిం 4! 

ఒయ్యనొయ్యన నొయ్యార ముట్టివడల 

హొయలుము నీవు నడయాడుచుందం జూచి, 

చిన్ని యేనుంగుగున్నను గన్నయట్లు, 

ఇచెంగలించుచు నామది నింగిముట్టు, 

కనులు మూసిన, విచ్చిన, కలలు గన్న, 

వను లొనర్చిన, తలంచిన, వలుకుచున్న, 

నిలిచియున్నను, మెలం౭గిన సీదుముూ రీ 

కనుల గట్టినయట్టులు కానవచ్చు. 

సొగసు గుక్కె-డు సీదు దుస్తులను జూచి, 

 ఎలమి నీ వాడుకొను వస్తువులను జూచి, 

అకట! సీ యాడుజోడు బొలకులం జూచి, 

గుండె చెబువయి పోవుచు నుంజెం గదర, 
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నేను నీవును జనుచుండ, నిన్ను ముందు 

వలుకరింవక; నాతోడం బలుక రెపుడు 

తోడినె చ్చెలు;" లక్క-టా! నేం డిచేమి 

వెడలుచున్నారు నను జూచి వెల్లంబోయిక 

వడ కేగిన, నా తోడునీడ వగుచు 

నాదు చూపుడు (వేలిని నాదుకొనుచు 

నేగుచుందువు దవ్యెంతయేని గాని; 

నేడు నావెంట రా వేమి నీవు, తండి? 

ఎపుడు |గంభాలయంబున శేను జనీన, 

తోడ వత్తువు గోవుతో దూడ వోలె; 
చేడు వోనుచునుంటి; నాతోడం గలసి 

ఈవు రా వేమి? వీతృభ క్రి యందుంబోయె * 

(వతిదినంబును దిదపోవకయ ముందు, 

“దండ మిబె నాన్న! అమ్మరో దండ మిదిగొ!. 

దండ, మన్నయ్య! అక్క-య్య దండ [) మనుచు 

దండ (గుత్తువు, నే డేది దండకంబు? 
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తోశుతానము చేయు చున్న ట్రీ వేళ ; 
రి TA) 

వచ్చియును రాని జిలినిభి వకు లొలయ 

రంత “ఫ జ గ అ ల మ ఫి ముద్దుక ఎ్రిముని వస్టెముల్ ముస గులుక 

చదువుచుందువు; "సేం డట్టు సలువ సెమి? 

వేడుకలు మోటు నీవు నీ తోడివారి( 

గాడి కిలకిలలాడుచు నాడి పొడు 

చుండ, కలకలలాడుచు నుండు నిట్లు 

అక్క-టా' నేండు వెల వెలలాడుచుం డె, 

తోడిచబాలురం గూడి నీ వాగుకొనుచు 
బమ్మరిల్లుచు నుండ, కీ సొన రిట్లు 

కనులవండువు సేయుచు గానన చె; 

కడుపు చుము శ్రలుచుత్లైరా కాంచ నేండు, 

తొట్టిలో నివు కూర్చుండి తూంగలాడు 

చుండ, నుట్టిలో గుమ్ముడిపండులీలం 

గానవత్తువు కన్ను లకేజువు దీటు; 

పొట్టుపొర లయ్యె నేండు నీ తొట్టి చూడ, 
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మరణ వేళను కుత్తుక గుజక పుట్ల, 
చుజుకు మని నీదు నుదుటను చుజుక “వెట్టి; 
రది తలంచిన నా గుండె లక్క_టకట! 

చుజుకు మనుచుం జె కొొటవితో! చూడీనట్లు, 

మజపు దుఃఖంబునకు మంచిమం దటంచు 
"పెద్ద లందురు; కావున నెద్ది మైన 

శార్య మునరింతు నన్న, నా కార్య మెల్ల 

మజపునకు వచ్చు; స్ వెప్పు మజపు రాను. 

నాదు పొత్తునం గుడుతువ్ర, నాదు చెజ్జం 

బవ్వళింతువు, నావజ్ఞం బాయకుందు, 

వకట! తలలోని నాల్క-వై యలరు నీవు 

మజుపువత్తు వె నే నెంత మజతు నన్న 1 

మొలక నవ్వులు “మొగమున6 దొలకరింవ6. 

"మడడను కర్పూరహారంబు తడంయబడంగ, 

చెంగు చెంగున. బరు? తి త్తి చేరవచ్చు 

నిన్ను. జూచితి కలలోన నేడు కుల్ల | 
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నణవర నము 
ఫ్ 

చిన్నీ కృష్ణుని లీలల “సినిమ” యందు 

చూచి, క ముని ఎనుబౌము చు ట్టి కటిన, 

(గుత్త నిండను కన్నీరు (గుక్కి-కొనుచు 

గోలు మని యేడ్సిగివి; యెంత జూలి నీకు? 

అమ్మ రామాయణము చెప్ప నాలకించి 

సీతశోకము విన లేక చవులుమూాసి 

కొొంచు, “అమ్మరో! ఇ్రంక ఇవాలించు మమ్ము!” 

అంచు బలీకతి; వెంత దయార్టి ను) వొ? 

“ఎన్నడును మామ మనయింటి “కీని రాయడు, 

నునల "నేటికీ వారింట మనకు తల్లి!” 

అంచు మనయింటి కమ్మును నొందు రావె? 

ఎట్టి యభిమాన మమ రా చిట్టినాండె! 

సీదుబుద్ధియు వినయంబు నెనరు జూచి 

వడ నావంటి ధన్యుండు లేం డటంచు 

పౌంగితిని; నేం ఇచట! నన్ను౯ బోలినట్టి 

మంద భాగ్యుండు "లేం డని కుందుచుంటి 
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విలాసము 

“ఎచటి కేం గిన  ననుం జూచి యొల్ల వారు 

వీలిచి తద్దయు ఫీ9తితోం బలుకరించి 

ముద్దు గొనియెద రిది యేమి సోగ?) మనుచు 

సుద్దులాడ వె తల్లితో ముద్దుకుజ్ఞ! 

“బట్ట కాలి చెద రమ్మని కుట్టువాండు 

చేయివై చెను బుగ్ధ్వవె, చిత) మమ్మ! 
కాలు చేతులు కొలుతురు కాని, బుగ్గ 

కొలుతురే” యని తల్లితో బలుక లేచె? 

“అంగడికి నేగి లడ్డు కొనంగంబోవ, 

“వద్దు న్ డబ్బు, నాకొక్క ముద్దు నిమ్ము, 

లడ్డు ని” త్తనె, వాం డెంత దొడ్డవాండె ( 

అయ్య ! యిది యేటి విష్టార +” మనుచు నన వె! 

“ఎవండనుర నీవు? నాయింటి శేల వచ్చి 

తనుచు నీ తాత వలుక, సీ మనువు సుమి! 

అనలుక౦ం కును వడ్డియే న్స్! లటంచు 

పలుకుదును కాదె! ఎంత నేర్చరివి సవ్ర 2 

౧౯ 



“'మవూమకను తాత శన్నియో మంచి టంస్లు, 

మంచి సూటారు లున్నవి, మనకు వేను, 

నాన్న! చే పష్టవాండ నై యున్న యపుడు 
«4 లు ఈ CN, 

ధనము గడియించి కొసవి సం చసంగ లది? 

“మూడునిలువులు కలిగిన మేడ తాత 

కై, నాలుగంత స్తులు గలుగు మేడ 

కు మాము 
వ పప గా కుక oy > 

ఠి య్య; నేని gc 

ఐదునిలువులు గల సొగసైన మేడ; 

“అమ్మ కొక్క_టి సీ కొండు, అన్న కొకటి, 

అక్క... కొక "మేడ యిటు, స వశము మాజి 

నుందు మై మేడపై నంచు నందు నకట! 

మిగ లిన్నియు నింతలో మిథ్య లయసె ? 

మాకు మేడలు "లేకున్న మూ నెం గాని, 

కట్టకొంటివి సీ కొక్క- గట్టి మేడ, 
అన్ని మేడలవ్నై నున్న యట్టి మేడ, 

స్వర్గ సౌధంబు; అంధద్రై నం బడయు సుఖము, 

౨౦ 



విలా పము 

ఒక్క-తరి కన్ను మూయుదు, నొక్క మెడను 

కనుల నబ విచ్చి. వెడ వెడం గాంతు బయలు; 

ఒక్క వేళను తలయూ(తు, నొక్క_సాౌరి 

ఉస్సురంచును వేండినిట్టూర్పు పుత్తు, 

రాతి యరు బేర, నిద్దుర రాక వేంగి 

వగలె మే లని యెంతును, వగలు రా, 

శేయి, మే లని యంతు, సీరీతి గా 

వగలు రేయియు నాపాలి వగఠ యయ్యె. 

ఒంటిపాటున దుఃఖంబు నోర ం లేక 

వలువు రుండ దలంతును, వలువు రుండ 

ఒంటిగా నుండ దలంత్యు నీయోజ నిట్లు 

గడపుచుంటి దినంబు యుగంబురీతి. 

వెల్లీవిరియుచు తీరంబు వెల్లగించి 

వటు లొడుచు పాటు [వవావా మనలో, 
యు డె 

నిండి నిబిడిక్ళతం బము గుండె జీల్లి 

పొంగి పొర లెడి దుఃఖ మభంగురముగ, 
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కొటవితోం గాల్బినట్టులు, సునియ నెట్టి 

(వచి చ్చినట్టులు; న్ స్తును (గుచ్చి స్పెనట్లు. 

కజకుటుంపొన 6 గోసిసకరణి, సొన 

గుండియలు బగ్గుటగ్దున ముందుచుగ చి, 

తనయు. బేశ్వెట్టి పవీలునంగ 6 దగ నటం'దు 

నోరినిండ నీ పేరు నుడున నై; 

అయయొ! యెలుం7 త్రి కామరాజూ యటంచు 

నుచ్చరించుచు బలవించుచుంటి నేం, 

కన్ను లారంగ (నణిమను గాంచి మొన 

కొంతయెనియు సనూజట కొంతే నంచు 

నిదువటమును నాపింత నిలికికొనం, 

ఊణఅటకు మాటు జనియిం'చె నార టంబు, 

౨9 



వుతుండు 

కరాడు సై చదు, కనులకు కూర్కు-. రాద, 

స్యాంతమున తేళ్ళు పాకిన పగిది దో౭చుః 

కనుల జలజల "బావ్స్నముల్ కాల్వ గట్టు 

అత్భజవి యోగదుఃఖ మత్యంత భరమ; 

నడక తడంబడు, మె గడగడ వడంక్కు 

బెదరు గుండియ, మాట తబ్బిబ్బునొందు, 

బెండువ తాల్లీ, మది. కలగుండు వడును; 

పుతవిరహూంబు వల చెట్టి శతు9వులకు, 

జగతి యంతయు ఛూన్యంబ యగుచుం దోంచు, 

ఎల్ల సుఖములనై ( గడు నేవ పుట్టు, 

వ్యర్థ మేటికి జీవన మానుచుందోంచు; 

దుర్భరము పుక )నిర్యాణదుఃఖ మిలను, 

మంచిగందము “వెన్నెల మంచుకం#ు 

శీతలకరంబు నందనా శ్లైేషసుఖము; 

ఉడుకు నూనియ, కార్చి చ్చు,పిడుగుక ౦కె 

ఉగ) కావంబు పుత)వియోగ భరము, 

౨కి 



పుట్ల కన్నను అెన్స్నయె, పుట్టి "పడిన 

తన్లీదండుల యుల్తంబు లులబ్మన్్ట( 
మ Ul గ వ్ 

జేయు నందను. జడంబాసి పోయు నేని, 

అట్ట దుఃఖము నర్లింవ నలవి యగు న? 

ప న దుఃఖంబు, పుటి సరి పుట్ట కుండిన దుఃఖంబు, పుట్టి పరింగ్ 

వ్యాధిగతుం జె న సెంతయు వ్యాకుంయి, 
వట న... 

అనల మృతి నొంద దున ఎహా; మక్ p= కుక టు 

క స్థబహుళేంబు ప్పుత్రనంగతి తేలంన, 

తన్ను. గని "సెంచి ముస్తాడు తల్లి. దండ, 

ఖాళి లాలించు నెల్ల చుట్టాల ఏడిచి, 

కూరి. Et గోసి న్హైటం గాల్తు రకట |! 

శే తువులు గాక మిత్రు" సే పత్తు లరయ' 

౨లో 



శొనీనీంది 

ఆది దేవుని కడుపున నవతరించి 

నరక నన్నిభుండైన యా నరకుభంగి, 

భువన బాంధనవు కడుపున6 బుట్లియెన 

నై చ్యమును మాన వీవు శనై శ్చరుండ ! 

చండమార్తాండు కూర్భిపు తుండ వగుటి, 

దండధరునకు ముద్దుత ముండ వగుట, 

కలుగునే నీకు నొక్కి-ంత కనికరంబు ? 

ముండుచిచ్చున6 బుట్టునే మంచుముద్ద ? 

నీవు కడగంటం జూచిన నిఖలజగము 

ధ్యంనసా రాయణంబును దగ్గవటలి, 

నీవ్ర చేవట్టినది యెల్ల నిమృలంబ్యు_. 
జ | | ఇనువగ జైల తండి | శనీశ్వరుండ ] 

ఈవు కన్నె త్తి చూడవయేని, నరుండు 
అఖిల నాభాగ్యసంవద లనుభవించు; 

ఈవు కన్నెత్తి చూచితివేని, నరుండు 

బగ్గు మని మండి నిలువున బుగ్గి యగును, 

5] మసి 



సీ కటాశ్ంబు లౌన న్న ర నిగుడు, వొంయు 

వటినది మెల నటి నిప్ప చ సర ంబు, 
టు దు టి ఆ 

కాంచినది యులు సెసుకు బగ సు పాయను కాంచినదణి యల్ల నొస్తుకు బ్బ వాయ, 

తెల(-చినది యెల్ల నగ గమంగ ళిము మంచ | 

ఈవు జనులకు నొక్కె.డ పీతేము గూర్తు 

వందు రదియు మటింత యన గిమున వ 
tp 

ఒయ్యనొయ్య న నెక్కీంంచి, యొక్క. "సట్న ల్లి లి టె 
కుల దోతువ్ర నారి. ఛా తాళ మునక నో 

శ! 

Nh) న తి 

(గ పహాములం చెల్ల నతి నీచ ౫ హూనము ఫీన్చ, 

వొనరంబుల నధమంపసపు వానరమన్స; 
స్స్ (మొక్క-ద సొ శని రాక యుండగ, 
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తాను వానక మూ సెడివానిభంగి 

వగచు జీవ్రండు చచ్చిన వానింగూర్చి, 

చానకయ యుండ దాయకొనశక్య మగు ని? 

ఎచట బుళ్షునొ యచ్చటి "కేస నరుండు, 

పుట్టినంతన మూరెడు పొంగనేల ? 

త్ఫ)ంగినంతన "బారెడు కం నేల? 

పుట్టువాం జెన్నంజేనియు గిట్ట కుండ. 

ఉట్టి క్ యూంగు నే ప్. 

న] 

"నేండు కెగవాణె, వనుచు. జింతిచు నరుడు, 

ఎల్లి తనచావువచ్చు నం చెటుగ లేడు ; 

అరయ కి)ందాకు మోాదాకు వరున కాచి? 

ఘోర నంసార వారాళి. గోట్లకొలంది 

పుత) మిత) కళత్ర )ముల్ బుడగలట్లు 

పుటుచుందురు, వారివారి గిటుచుందు? 
“ల లు 

రిట్టివారికి వగం జెంద నేల నరుడు? 

౨౬ 



సంసారము 

తల్లి నా కిది యూతండు తెండి నాకు, 

ఇదియ యిల్లాలు, నా కిది యిల్లు, నాదు 

సుతులు వరలు, విరలు పూతు లటంచు 

జడుండు [భమ జెంది పుట్టుచు6 జచ్చుచుండు. 

నో { శ ఫ్ర భత లం! నోట జ ల : న్ 4 

పలియ మల వను ! చుట్ట మే తలటలంవ యముయు ో 

శీలయె చెహంబు ? గాఢమే జీన మెన్న ! 

వూయనంసార మిది కడు హేయ మంచు 

తెలియ కజ్జుండు తలపోయు స్థిర మటం'ను. 

తన గృహాంబువ న ఛ్యానమున "మెలంగు 

అంధుని విధంబు, సంసార మందు దిరుగు 
Er 

అరయ వ్జ్ఞానవీదుండు తా సెటుంగుల. గాక, 

శిశువు, చొలుండు, తరుణుండు, ముసలీ యనగ, 

వీవిధ వ్యాతంబుల ధరించి భువిని నరురథు 

నటుని కైవడి సంసార నాటకంబు 

గాడి నరక మన్ తెరలోసని కరుగు తుదిని, 

౨౮ 



అసిరత 
ఠా 

ఆయు నల్పంబు, భోగంబు లస్థిరముల్యు 

పుత్ర మిత కళిత్రముల్ బుద్భుదములు, 

నకల ధనధాన్య | నంవదల్ చంచలములు, 

అను చుం చెలిసియు నరుండు మోవి మునుంగు.. 

జీహ మెన్నల గాలిలో దీవకళిక, 

కలలలోవలి ముచ్చటల్ కల సుఖములు, 

పుతనంగతి "తకలోని బొమ్మలాట; 

సూయ భాొజన మక్క_టా! యిహాసుఖంబు | 

ఎశ_శేవం బెన్న నఖలరోగాశయంబు, 

యావనంబు నము నవా పాలయంబు, 

నో నావర్లక ౦బు; వార్ధకం బది దుర్భ్య థా వర్ణ ౦బు; 

సౌఖ్య ముందుట యొన్నండొ జనుండు భువిని, 

కాలవరిన_ర్రనమున దుఃఖంబు సుఖము 

నక లజనులకు నెడ నడ నంభవించు; 

భేద వెందవిన (కుంగుచు, మోద ముదవ 

పొంగు చుండరు నతతంబు బుధులు మవెని. 

౨౯ 



మోతుము 

తెలియ జాలక వతీఖలు నలలం ఇమ్క.., 

ఎయలుంగ నేరక మిడుత తా నుబుకుః శ్చ, 

దురితభూయిన్ట మంచు. చా సెంపంగి మెరి-గి, 

ళుూూలు సంసార వార్డ్ లో కూళ నరుడు, 

అడరి ముదిమియు రడోగంబు నతిశయింన 

చీకి దేహాంబు శిథిలంబు గాక మున్న 

బుధుడు సాధింవంగా దగు ము క్షినథము ? 

ఇల్లు కాలంగ నుయి త్ర)న్వం చెల్లు నొకొ,... 

అరయ చేహము రథ, మింది )యములు హూరులు, 

అత్మ చరిటి రథికుం జూ * యగ చయము 

భర్య మనియెడు రకాల దగ 6 గుపించి, 

వెర వుతోంబట్టి, మోక్షంబు తెరువు గాంచు, 

హాయనంసారసుఖము "పె నేవ పుట్ట, 

విమషయవాంఛల విడనాడి, వవినముందు 

తవము సేయుచు స్శ్వర భ్యానములను 

పొద్దుపుచ్చెడివారెంత పుణ్యు తార! 
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కర్శము 

పోయువశమున'. నెగయుచు వారిదంబు 
లొకట6 గూడుచు వీడుచు నుండువగిది, 

కాలగతిం జేసి జీవ్ర లొక్కటన కూడి 
వీడుచుందుళు కర ంబు మూూాడినంత, 

కరమున జీవి యుదయించు, కరవ శత 
వద్ధనము గాంచు, క ర్థంబువలన( (చెళ్ళు; 

కర్చు మే క ష్టసుఖముల కారణంబు, 

కర్భ'మే చైవ నుఖలజగంజులందు, 

కర్భమున మేలు కలుగును, కరమున నె 

కలుగు కీడును నకలంబు కర్శవళ మె; 

బమ్మ మైనను కర్శంబు (క మ్మజీంవల 

జేయ లేం డన్న, నితరులం జెవ్చ నేల? 

తొంటి తన కర్ణములు “ఏంటనంటి (తివ్బ, 

పుడమి నొక్కొక్క- చేహాంబుం బడసి పొడమి 

ఒండు[తోవను బోన్రుచు నుండు చేహి? 

చావు పుట్టువు నహజంబు జీవతతికి, 

“తం 



నూనసబోధమూ 

బలినదము దొట్రి, అల (బహ గ్రవదము దాన్ 

సంక మింవ6గ. జూవెదు భావలముస; 

లోన 'సిలింగాడి (బహ ఇంజ Sf నజీంగ్ 

తలంవ 'నెన్నండు చి త్లేమా! తేన్నీ గారి, 

గందుపులివో తె వెజసంచుచుంజడి ముదిమి; 

కీటికుండను బోసిన నీటి. బభోతె, 

అంతేరించుచు నున్నది ఆయు వనకట | 

“వడగుచి లి మ! యిం “కీల మిడిసిపాటు ? 

తన్ను చను భొము క బళించు-ున్న తటీని 

ఈగలం బట్ట కవ్చ తా వేగిరించు 

భంగి, కాలభుజంగము (మింగ నున్న, 

నిమయవాంఛల వీడను వెకలినునన |! 

సీదు వాంఛలు నానలు, నీదు సోర్క. 
లన్నియు కటా! వటావంచ లయ్యె( గాన్ని. 

శిలను జేసిరొ ? యినుమున. జేసిరి? నిను ? 
నిలిచియుంటివి న్మిటాడువ లెను మనన ! 

5.9 



సదు పూనిక 'లెల్లను నివ్ఫృలములు, 

నిన్న చూచినవారలు నేడు లేరు; 

సుతు లటంచును నతి యంచు హితు లటంచు, 

విజ్ఞవంగద వేటిశే వెళజ్పైిమనన ! 

వల తిరగదు చి త్తమా! బేల వగుచు 

కాలు కాలిన పిల్లిని బోలె నీవు ? 

వమ్ములై చడ సీ (వయత్నమ్ము "లెల్ల; 

విసిగి వేసారితివి, యింక విశమింపు, 
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నీర్వేద ము 

విద్య నేరిచి వ “ఖ్యాతి “వలయ లేను, 

థనముగడియించి దీనుల. దనువ వేగు, 

ఖోగ ములచేత సౌఖ్యంబుం బొంద లేము, 

గ డపిపుచ్చిటి కాలంబు “కాకివ్” తె, 

వయసు ముదిరెను, సుఖముసై వాంఛ తొల, 

పాాణనములై న మితు )లు 'బొస్కి రకోట! 

వండువంటి కుమారుడు వదటం౫ లస; 

జగతికి యుంటిని జీవ చృనంబట నగుచు, 

బందుగులశేల్ల గిట్లనివాండ శతి, 
గా ట్ర యం 

మిత్ర "లెలకు నొళ చెట శత్రు "ఆ ది, ద ర్వ ట్ 

ఎట్లు బ్రదుకుదు పుడమిపై నింగమించ ? 

మున్ను నమ్మితి విగ )హాపూజనంబు, 

అవల నమ్మితి మానసి కార్చనంబు, 

వ్రదియు నదియును మదియందు కుదురనయ్యె; 
రెంటికి చెడ్డ "రేవనిరీతి నైతి, 

ఫరో 



ఆత్మ స నుర్పణము 

నిన్ను భక్తిని గొలువనొ ? నెమ్హనమును 

న్వె దిక్క-ని నమ్మని" నిన్ను విడిచి 

వరుల సేవించినాండనొ? వరమపురువ! 

వల నన్నిట్టి కష్ట్రంబు పాలు సేయ? 

ఇలను జన్మించినది ముద లింతదనుక 

గడవిటెని వొద్దు వరహిత కార్యములకు, 

నలివితిని శకి కొలదిని సాధుసేవ; 

ఏల నన్నిట్లి కష్టంబు పాలుసేయ ? 

ఆలు వేరిటి గుదికట్ణ నజుత వేల్ని, 

బిడ్డ లని యెడీ ముకుతాడు బిగియంగార్చి, 

ఫఘోరనంసార మను వెద్దగుండం జేర్చి 

కటినిపి నన్ను నటిటు కదలకుండ, 
లు ఉరు 

పుట్టి "రేక్టురు-పుతి )క ల్ పుతు J లందు 

కట! నలువుర నీపాట్లం బెట్లి వొంటి; 
లు బు "టి 

వున్న మున్వుర నైన నాకుండ నిచ్చి 

ఆయురారోగ్యవంతులం జేయు మయ్య | 
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వ నలువదిమూబేడు, లింతదనుక 

కష్టమువ లె కాని యొక్క. సౌఖ్యం జెటుంగ, 

ఉన్న యానయు చేటితో నూడ; నింక 

చేర్చుకొన వయ్య నన్ను ఏ పంత చేన ! 

చిత్తమునయం దె క్రోర్కు..లు జీర్ణ మయ్యె, 

జీవితం బన్న నెంతయు "సేవ పుష్ట, 

ఎల్లయానలు కడతేతెె నింక నీదు 

దివ్య పా దాష్ట్రయుగ భీయె దిక్కు. నాకు, 

ఫహీయనంసారజలధిలో సీంది యాంది 

మునిగి తేప్బిబ్బువడి తలమున్క- తి, 

వాలు సుఖములు, విసిగి వేనరిత్సి నింక 

నీదు పాదారవింద నన్ని ధికిం గొనుము, 

దురిత “తావ త్రయాభీల దుర్ని వార 

ఘోర సంసారజలధిలోం గూలియుంటి, 

కరుణ దరింజేర్చి న న్నొగి గావుమయ్య ! 

దిక్కు. సీ వని నమ్మితి -బీవ చేవ ! 
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నిఖిలపాపంబులకు నెల్ల నిలయమైన 

యిహాసుఖంబుల నే నింక నిచ్చగింవ; 

పరమవదమైన సి పాదవంకజంబు 

చెంత జేరిచి నన్ను రథీంపు మోళ! 

ఫఘోరనంసార సాగరోతారణంబు, 

భక్తజన నంత తానంద భ|దక రము, 

అవ్యయానంద మోత.దాయకము నైన 

స్ర వదధ్యాన మాత్శలో నిలువ పచ? 

ఆత ్ రజవియోగ గాఢదుఃఖాగ్నిం (గాంగి 

నంచమెినటి వూవుకసాంంత మిదిగొ | 
సఖటాా టబ ఏ 
ఛార గస్పైడి కన్నీట ఛారవోసి 

అర్పణ మొన రుం, 7 కొనువముయ్య దేవ! 
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ఆత్మశాంతి 

వా /సితిని మొన న్న్న ననుతాన న పలు 

ఇంక చేతడియార లే, దంతతో 

వ్రాయం శే ల్లి" ణే నంతెౌసు సద్యః ములను 

కూర్చిపుతు౮ని మరణంబు గూర్చి "బీవ |! 

నట్టి యం+-చును మూన్నాళ్ళ వట్టవగలు 

వొంగిపొర లుచు మరదియుచు బోర్ల; పడీచి, 

ఇచ్చిలివి వాసి, క కమ్మ బుచ్చికొంటి, 

వాండు నివాండు కొని నావాండు కొండు, 

నేను నన్న శాపాడుకో లేనివాండ, 

వాని గాపాడ శేర్తుని! శాన సీవె 
మెంత. జేరిచి వాని రడీ సీంవనయ్యి! 

సీకుం గలిగిన బాధ్యత నాకు ౫ల చె? 

అతండు నాచెంత దుఃఖంబు లనుభవించు 

చుండుకం కును, నీపాదయుగభిపొంత 
నుంటయీ శుభం బగు “బ్రంటీకంాటి గుడియె 

వదిల ముగు” సంచు బుధులు పెమ్చుదురు నా "బె? 
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భంగుర బగు నిహాలోకే బంద ముడీవి 

నిత్య మైనట్టి నీదు సాన్నిధ్యమునకు 

వానిర గొనియుంటి; వందుల శీను వగవ 

వానితో నన్ను. గొనకుంట శేను వగతు, 

వాని గొన నీకు మన సయ్యెంగాన గొంటి, 

వందు కేమందు? నక్క-టా! యతని విడిచి 

యుండంగా నోవ, నను వానియండ. జేర్చు, 

తండి బిడ్డల నెడసేయు దగునె నీకు, 

ఎవ్వు జేరితి నెవ్వరి శేది హితము, 

అవ్వుడారీతి వారల కది యొనర్హు; 

వట్లు చేసికి , విటు సేయృవెతి వనుచు 

నింద చేయును రజ్ఞులె నిన్ను నరులు, 

దుఃఖమూలంబు, నత్యంత దున్పహాంబు, 

దుర్వ్యుథా భా జనంబును, దుర్భరంబు 

నైన యొహిక బాధల మానం జేసి 

వరమవద మిమ్ము నా కూర్భివట్టి క్రీశ! 

దికా 



వటిత పావన | నా కరూర్మిసుతుని యాత్మ 

క వ్యయానంద సాఖ్యంబు, నమల మైన 

శాంతి నొనంగు-చు, నెపుడు నీవెంత. గి, 

మగుడ జన్టంబు లేకుండ మనుపు మయ్య ! 

తోం 



ప్ర యము 

ఏమి మహిమంబు గలదొ నీనామవుందు * ' 

“పొవి యను వల్కు- వీనుల బడినయంత 

నిలువునను సాదు మే నెల్లం బులకరించు 

జల్లు మని సాదుహృదయంబు జలదరించు? 

కీహోే! సీనామ వెంత మనోహరంబా 

మించు వేడుకతో నరియించుకొలంది 

నిశ్చలం బగు భక్తి ఛ్యానించుకొలంది 

కూర్చు చున్నది నానాంట. (కొ_త్తరుచులు, 

నర్వ సారన్వత వ )వంచంబునందు .. 

“పావి యనియెడి యతర ద్యయముతో డ 

వాటి వ చ్చెడు కొండొక మూట గలబె 

మార్టవంబున మధురిమ మంజులతను? 

జల్లు మని నోట ముత్యాలు జాటి, నీవు 

వలుకు తొలివల్కు- బే నాకు తొలి వలుకులు; 

జిలుగుగా నీవు వలకవె గిలుకు మొదటి 
యతుర మె నాకు మొదలిటి యషతరంబు? 

౬] ళం 



ము. గ్గ 
సీపు నవ్వులు నిండు టె స్నెలలు, ఎదను 

శీలనంవద భూవణ కే ణి, నీదు 

తళుకు నిక్షంపు సిగ్గునొంతిగలు తలంన 
ట్ 2) 

వరమ 'సొభాగ ప్ట్ుభ వరంవరలు నాకో, 

ఈవు కలకల నవ్వితి “వేని, నాకు 

వండు వెన్నెల జగ మెల్ల నిండినట్లు; 

ఈన్ర వలవల యేచ్చితి వేసి, నాకి 

నీ టీ "ee షం కన చమ్మచీంక ట్ జగ మెల్ల గ)మ్మినట్ల 

విమల భవదీయ గుణవర్లనములం గాసి 

చిత్త మరగదు తదితర చింతేనములట; 

రమ్య మగు సీజు వదనదర్శమునం గాసి 

దృష్టి నిగుడ దు తదినరద శే ట్రములకు, 

ఎట్లు ము/చ్చిలికివొ నాదు హృదయ మోావు? 

లే.తనవ్యుల ములకలనేత( గోదు, 

చెలువు గులిశెడు వలుకులు చేత గాదు, 

సిరుల సీనెడు నునుసిగ్గుచేత చేమ * 

ర. 



iy | గి 
సీపు నవ్వులు నిండు నెన్నెలలు, నము 

భీలసంవద భూవణ శే (ణి, సదు 

తళుకు సిక్షంపు సిగ్గుదొంతిగలు తెలం 

పరేమ'సౌ భాగ వ్ట్ుభ వరంవరలు నాకు, 

ఈవు కలకల సవితి నేని, నాకు 

పండువెన్నెల జగ మెల్ల నిండినట్లు; 

ఈన్ర వలవల యీడ్చితి "వేని, నాను 

చమ్మచీంక టి జగ మెల్లం గ (మ్మైనట్టు, 

విమల భవదీయ గుణవర్షనముల గాసి 

చిత్త మరగదు తదితర చింతనముల; 

రమ్య మగు నీదు వదనదర్శమున(గాని 

దృష్టి నిగుడ మ తదితర దృశ్య ములకు, 

ఎట్లు ము)/చ్చిలిణివొ నాదు హృదయ మివ? 

లే.తనవ్యుల మొలకలవేతం గాదు, 

వెలునవు గులిశెడు వలుకులువేతం గాదు, 

సిరుల నీనెడు నునుసిగ్గుచేత నేమొ ? 

ర. 

& 

దిండు బిగి మూరు కౌగిట నిన్ను. బొదివి 

సీదు తనుభూళి తల మేనినిండ సోశ 

హోళి నిన్నెల్హికొని ముద్దులాడినట్టి 
వానిజన్మంబు జన్మంబు వసుధమో౭ద, 

నిగ్గు దే ఆడి సీపాలబుగ్గ లందు 

గిలిగిలింతల గిలకొట్టి, తళుకునవ్వు 

"వెన్న ముద్దల. జిలికించి యిని నాకు 

జుజ్రేయుంటినొ చుబ్బనచూజగాంగ! 

నరన నంగీత సాహిత్య భరిత మగుచు 

శు)తిపహితం బగు త్యాగయ్యకృృలిని బోలె, 

చిన్నదయ్యును తావక జీవితంబు 

రసికజనరంజకం బయి రమణగాం చ, 

నంచ*తరవముము మాధురీ సహిత మగుచు 
చ సహిత మ 

సుకుచిరా మోదజనక మై సుమము 
"ఆ 

చిన్నదయ్యును తావక జీవితంబి 

బంధు రానందకర మయి వన్నె కెక్కె-. 

ర 



సోయగము 

నిండుచ ౦దు0డు విముఖమండపలంబు, 

కందు ముంగురు, లుదయ'రాగం౧ంబు సోన్, 

అమలచంది క మంవపహోసొాంకుర ౦:౪; 

అహహా! సీ ముఖంబు సుధాక రాత్మక ౧బు, 

వదనలావణ్య నరసిలోం గ దలియాడు 

వాలుమోనులో యన నొవ్వు వాలుకనులు, 

నురువులో యన నలరారుః జితునగ వులు 

విముల శె వాలమోొ యన వెలయు: గురులు, 

నిగనిగలు చేటు నిద్దంపు నీలమణులు 

నట్టనడుమను, "కెంపులు తుట్టతుదను 

చెక్కి తొపిస ము వ్రెంపుంజివృ లనంగ 

చెన్ను మో జెడి సీ వాలు న్నుదో స్ు, 

కలువ జేకులు 'వెజుంగులు గండుమోలు 

సీడు రామికి, కనులతో జోడు గూర్చు 
తమ్మిపువ్వులం గల్పిం చెం దమ్మిచూలి; 

పుట్టనిలు పెద్ద సేయరె యెట్టివారు ? 

రర 



క న్నుంగొలకులు "5డును గలియకుండ 
నడుమ ము కను సేతున్ర నలువ కట్టి 
వికి వారలకయుండ 'నేర్చజచినట్టి 

వోతగట్టులొ యన కనుబొమ్మ అలరు, 

రచ్యుభవదీయ ముఖన భారంగమందు 
కొలుపు దీరిచి మారుండు కూరుచుండి 
డంబు మోాజీన సింహాసనం బనంగ 

ఏను నాసిక విలసిల్లు నిండుజిగిని, 

మంజులం బగు నీ కంళవంజర మున 

నోరువంకయొ చిలుకయొ కోకిలంబా 

కాపురము సే నేయు గాబోలు, కాకయున్న 

అలరునే యింత మధురిమ వలుకులందు? 

మోవి వవడంబు, గోరులు ము త్తియములు, 
కురులు నీలాలు, కెంపులు చరణయుగళ్ళి, 

వల్లు వరునలు రవ్వలు; పద్దుభవుండు | 

నిన్ను నిరించెం నిక్క-0బు నిఖలవుణుల, 

౪౫ 



కొమరుమోవిని సుధ గిలకొట్టనచ్చు 
మొలక నవ్వుల వెన్నలల్ చిలుక వచ్చు 

చిన్ని కురులందు చీశట్లం జివు న చ్చు 

తీయవలుకుల కలకండ తీయన చ్చు, 

విమల మగు నీదు చిజునన్రు వేయి “సీయు 

లలిత ముగు నీదు వాలున్బపు లమ "సేయు 

కులుకుటొయ్యార స నడ కోటి చేయు 

నిద్ద మగు నీదునునుసిగ్గు నిధులు సేయు, 

చలువ నునునుం-దువీందుల జూలుకొళిన్స 

వండు వెన్నెల పిండిని వదనుబేసి 

'మెజుంగసులందలి తళుకుల "మేళ గించి 

"ని6 గాంబోలు నలువ నీ పలున మాం! 

ఒవ్వు లన్నిటి నొకచోట కోన్స వోసి 
అందముల నెల్ల నొక్కెడ పొందువజి'చి 
గుణము లన్నియు నొక చక్కి. కూర్చి "పేర్చి 

నలిపె విధి నీదు నె మేని చక్కదనము, 

ర౬ 



కీలఅలు రి, 

గలుగ ల్లున చిబుగడై లల్లలాడ 

చిటిచేతుల సార క టిటు (ల్రీస్పి 
లు కుకు 

ద విద్దియమ్ములు సేయు నీ ముద్దువగలు 

మజువ శక్య మె యెన్ని జన్ఫముల క ని 

అల్లనల్లన మెల్లగ నడుగు లిడుచు 

“వెనుక పాటున జేరి నాకనుల నై 

మూసి, “ఎవి రని యడుగు నీ ముగుదతనము 

వముజువ శక్య మె యెన్ని జనముల వైన! 

“వచ్చి రవ్వరొ సీతోడ ముచ్చటింవి 

ననుచు వచియింవ, నేం దటాలునను లేవ. 

“జననిం జూవించి నవ్వు సీ జూణతనము 

వముజువ ఛక్యమె యెన్ని జనముల క్రైన ( 

“నీదు తలమిద నున్నది యేదొ” యనుచు 

నుడువ, తడంబడి నేం దల తడని కొనలో, 

తడ వై జెన్వరి” నచెడు నీ గడుసుతనము 

చుణివ థక్య మె యెన్ని జన్మముల నైన 

ర౭ 



ఎచటనుండియు నే వింటి “శ్రీం "బీద 

కీలుపుచాటున నల్లన దాగియుండి 
య 

జఇంలి దోబూచులాను టక్కు... గితనంఖు 

ముజున శక్య'మె యెన్ని జన ముల వాస్త? 
+ (en 

గాఢముగ నేను నిది 9ంవ, గడ్డమునకు 
క. 0 

నార నంకించి మలన నన్ను "చేని 
స్ 

కులికి యద్దంబు జూపు సకొంశున నము 

శుటున ద్ధ్గ్ర వము యెన్ని గాన శ్రములశ్రైన 41 

పాన్చు.సై నె నాదచుపెంతను బవ్యళించి 

_జాట్టవేఏలిని ని నోటను వెట్టకొనుచు 

అదవముర చుచు నిదురించు. నిదు మురుస్పు 

మజువ శక్య్య మె యెన్ని జనముల కైన ? 

తొట్టిలోవల6ం గూర్చుండంబెట్టి నేను 

వాళి నుయ్యాలొ జంసొటోొయంచు నూన” 

మోదమున నోలలాడెడు నీదులీల 

మరవ శగ్య మె యెన్ని జన్మముల కైన 1 

రర 



పీరు నూనియ పీిండియు వేటు డేటు 

చీన్న గిన్ని యలం దుంచి నన్ను( (బీతి 

జలకమాడంగ. జేయు నీ విలననంబు 

మణవ శక్య మె యెన్ని +జన్నమ లశై_న? 

“చిన్ని చిలుక ను జూచితే నాన్న?” యనంగ, 

“ఏది యే” దని నే నన, “ఇదిగొ” యనుచు 

తన్ను. జూపించి నవ్వు గద్దరితనంబు 

వుజవ శక్య మె యెన్ని జన్మముల వైన, 

“తండి! భూవపెద ని కొక్క తాయి మనుచు 

బలికి, నామీద రబ్బరుపాము విసిరి, 
అ చప్పట్లు గొట్టు సయాగడంబు 

మణువ శక్య మె యెన్నీ జన్మముల కన? 

“ఏడువకు మేడువకుము, సీ వేడ్చి లేని? 

కనుల జలజల నీలాలు గాజు ననుచు 

చిట్టి తమ్ముని నీవు జోకొట్టు హొయలు 

మజువ శక్య మె యెన్ని జన ములశై న 2 

౭] రోగా 



«gy ట్టులో మొన్న క్రొ ke ను ని వ ,] 

వట్టి న యెల్మ. “న స్థ నతు వట్టి లో న నగ 

గు యెలుక స్తా?” యను న్స నోలతఇము 

న వ అను మం టై జ 

మజున నకి క ము యెన్ని లన ముల్నక్ష సు ‘ 

లీలలు ౫ 

కమ్మ నెయ్యియు మున పయు కందిన న్వు 

కల్రీపి గసజ్జుగ (6 గావించి కడుసునించ 

నోరుముద్దలం దివివీింహ సొర గించి 

ఎలమి న న్నలరించునొ శెన్య సళ్ల ? 

వండు దుర యమ్మ గుమ్మడి వండు” లనుచు 

మై నిన్ను నిడుకొని నేను కీక 

నిడంగ. “వల యంతి యని యమ్మయడుగ, Ey 

నవ్వి న న్నలరించువా ౧వ్వ కింక? 

నవ్వుట ఇలకు నిను దల్లి నొన్వనాడ, 

“అమ్మ! సీ ని వట్టించు” ననుచు నన్ను 

"జేర మడిబుడి కసీ స్సు చిందు వాటు 

నేడ్చి న న్నలరించువా "రెవ్య 60% ? 



“ఎచటి కేగుచు నుంటివి, యేను వత్తు” 

ననుచు వరుగున నాబెంత కరుగుచెంచి 

చిటి చేతుల నాకాలూ చుట్లి వెనంచి 
౬ J) 

ఎలమిన న్నలరించువా "రవ్వ రింక ? 

“వెండిగిన్ని య నుంచిగి వెన్న బున్వ" 

వసిండిదొన్నియ జోసిట పాలు పెరుగు, 
ఆరగింవర జాబిల్లీ” యనుచు పాడి 

ఎలమి న న్నలరించువా రెవ్య రింక ? 

“శూర | అబ్బాయిత లమో(ద గోరువంక ” 

చెప్పకుము చెప్పకుము నీవు చిట్టిపావ ! 

చెప్పితే నీదు కన్నులు చెడు” నటంచు 

ఎలమి న న్నలరించువా "రవ్వ రింక'? 

“నన్ను ముట్టకు నామాలనల్ల కాకి!” 

అంచు నటునిటు వరుగె త్తి మించువేడ్క- - 

తోడి బాలుర తో నాటలాడికొను-చు 

ఎలమి నన్నలరించువా రెవ రింక్ ? 

౫౧ 



ఈవు లు లై కాల్లాణీ యెడ్న్చు చున్న; 

ఊరిపో” యని నే నన, యాటుడ్యి 

ఎలమి న న్నలరించువా కెన్య రరకొ 1 

“ఎవరు ముందుగ నాచెంత "చేస చెంచు, 

వాంజె నాసాలీ బంగారు 'బొలవీ చిక” 

అనుచు నే నన, (గమ్మున నరుగు బెంచి 
ఎలమి న న్నలరించునా శెన్య రింగ్ ? 

“నాదు నోటను “పెట్టుము నీదు (నేలు 
సదు కంటను 'బెక్టుద నాదు (నేలు? 

అనుచు భొలుర లతో బరిహోన మాడి 

ఎలమి న న్నలరించువా 'రెవ్వ రింగ్ ? 

ఒవ్వు లొలుకల “ఒవ్వులకువ్చ” లాడి 

మోద మూరంగ దాగుడుమూత” లాడి 
వేడుకలు మిజు “గుక్రైినగూడు” లాడి 
ఎలమి న న్నలరించునా రవ్వ రింక్ ? 

౫9 



వచ్చియును రాని జిలిబిలి వలుకు చేత 

తెలిసి తెలియని చిటిపొటి తెలివిచేత 

నేర్చి నెర్వని చిన్నారి నేర్చు చేత 

ఎలమి న న్నలరించువా శెవ్యరింక ? 

ములకనగవులు .మొగమున గులకరింవ 

తళుకు చేనియ వలుకులం దొలకరింవ 

క లికిమాపులు వీనుల బలుకరింన 

ఎలమి న న్నలరించువా "రెన్వ రింక? 

ఫోం 



ముగు 
స 

పాలమునస్నీ టి తెరల బన్యళించు 

wr స్స సె శ ( wy 

చెన్ను మాటు నిదురించు చున్న నిన్ను 

కంటి నొక "బేయి కన్నులకటువు నీట, 

వండు వెన్నెల సిన వన ్ న ౦డీ యుండ 

తేమ్మిపువ్వుల దోంగాడు తుమ్మెద అస, 

చల్లగాలికి. జదరి సీపిల్లకురులు 

మొగుడుక్ న్నులతోడ దోబూచు లాడి, 

మంచువిందుల తాశున నంచలించు 

చివ్రరు పెవవులమాటున సీరుల నీను 
మదెమొగలం బోలు సీ వలువరున యత. గా 
యక్క-గుంపులతో నెక్కనక్కె. మాచి. 

చిజుత చెమట (గ మ్మ నీచిన్ని మొగము 

చలునమంచున విరిసిన కలుననోతె 

చెలువు గులుకంగ, తమకంబు నిలున తేక 

ముద్దు పెట్టుకొనంగ నాకు బుద్ది పు. 

AE 



లలిత మగు నీదు నే మ్మేనిలతిక యందు 

అలరుగుత్తుభా యన నొవ్వు నంగకములు 

మామకోత్పుక మాననముధుకరంబు 

నొక్క సారిగ నువ్విళులూర. జేసె, 

కన్నుదోయియొ, బుగ్గలో, చిన్నముక్కొ_, 

చివురుచెదనులొ, గ డ్డ్మొ, చిట్టి బొడ్డా- 

ఇందు చేనిని ముద్దిడుకొందు ననుచు 

నిరయిఐవంలగ లే కళ్ళు నిలిచియుంటి. 
౬ ట్ 

నదనలావణ్య వరనరోవరమునందు 

తెలియాడెడు బేడినమి లనంగ. 
చెన్ను మోటిన నీ వాలుల న్నుదోయి 

నాదు మాననవీమను నాట్యమాడే, 

నపహాజ లావణ్య శృంగార ఇారుకళరకు 

అన్యవస్తుల బూయల ననుకరించు 

అద్దముల 'బెళ్కు. సాటియే యనుచు నవ్వు 

తళుకు చెక్కులు నామది దాండవిం చె. 

స్నో 



వమూమక స్వాంత శీజారనీమయంను 

రాగవీజంబులను నాటి సాగుసేయ 

పూన్చు బంగ రుహూాల మనల బోలు వరాం 

ఏదు నాసిక బాటా డో నాదు మనము, 

చుబుక సోపానవం కి ,చే సొబగు మిం 

చెక్కుటద్దపు. గాంగుల జెన్ను మిగిలి 

ముద్దు బేవికి వవడంపు గన్హాయెన 

చివురు *వెా ని నొ మది గనులు కొనియె, 

ముద్దు నెమ్మోము నిద్దంపుటద్దమునకు 
దె 4 ద్ టి 

నమరు చక్కని షీడి యన నలరు సదు 

తంబు మోజీన చిన్నిగడ్ల తంబు నాదు 

నుల మంతయు నుయూంత లూాూగంజీసి, 
యణ యు 

కనులమై (వాలి, గండ భాగముల (బొంకి, 

నానతుద నెక్కి, పెదవుల నాట్యమాడి, 

గడ్డమున నిల్చి, చెంగున గంతు వై “చె 

సాదు మాననభ్యాంగంబు నాభిసైకి, 

Me. 



పీజు లావణ్యలతిక కుం (బోది వెట్ట 

సాలవాలము లీలం జెన్నారు చున్న 

చిటిబొడుకు వటంబు గట నెంచి 
అ ౧) ట్ రు 

వట6ంజూలని తము ముదు వెటుకొంటి, 
లు దట 

నిదురమబ్బున సట్టిట్టు కదలియాడి 
మొలక లేనవ్వు మామోందం జిలికినావు; 

నాదు ముద్దున కదియె సన్మాన మనుచు 

ఓ లలాడితి హర్ష కల్లోలమందు, 

ళా ౫౭ 



నంచీళ ము 

'మేల్ఫీబం గరురంగుల మిసీమి మించు 

వెలుంగు లీనుచు, నో చిన్ని వేగులాక్క.! 
ఓంటిగా నేల బిడియ. మింటీమూాంన ? 

నిలిచి నాతోడ నొకమాట వలుగో నయ్య, 

ఒక్క-టోొక టిగ సీతోడిచుక్క. తెల్ల 

నోనగిట్లెను, కొలికోడి కూసి నదిగా! 

తూర్చుదిక్కు.ల నంజలు తొలకరిం చ; 

వల తిరిగిద వీలీల చేలవో ఆ? 

కలువ చెలికాడు చని యొక్క... గడియ యయ్యె 

ఇనుండు చను దెంచు తుణములో, నింతెలో నె 

ఏల నెంచికె యాకాళ మెల్ల నొకట? 
నిలిచి నా మాటలకు మాటు వలుక వయ + 

నాదు ముద్దుల కొమరుండు నన్ను విడిచి 

వీడుమానము లయ్యెం దా నెటకొ చనియె, 

ఇంత కాలముదనుక నావెంత రాండు; 

అతని విడనాడి నే నింక (బతుక 6 లగి? 

౫౮ 



నిన్ను. బోలిన వన్నెలు చిన్నె లొలుకు 

సోయగమువాండు, చక్క-నిచుక్క యతడు; 

చుక్క_-గమిలోన. దడానొక్క_చుక్క- యగుచు 

నున్నవాంజెము చూడుమా యొక్క..నారి, 

న్న - ంద కీ ఉన్న -చో "వేగ నాతనియొద్ద కవు 

చేరి మెల్లగ నడుగుమూ చిన్న మాట- 

ఇవ్వుూడ్నెనసు మణి యింక నెవ్వు డైన 

నిచ్చటికి వాడు క్రమ్మణ వచ్చు నేమి 

ఇటకు వచ్చుట కతని కనిష్ట మైన 

అటకు ననె న్నన రప్పించు ముంచు ననుము; 

వాని కటు చేయ నలవి కా దేని వాని 

పొంత కీ దైన దోశొ_నిపామ్ము నన్ను. 

ఇంక నొకమాట చెప్పెద, నెల్లి నీవు 

విన్ను విథిని విహరించు వేళ, నాని 

వెంట గొనిరమ్ము-వాని కే విన్నవింతు; 

నమ్ముఖ మున రాయ బారమ్ము లేల ౪ 

ఎజ్రా 



చిత మది యేమియో కాని చివ్చంజాలం= 

నిన్నుంజూచిన తోనె నాకో న్నరొడుముం 

గాంచినటు లుండు6 గాన, సాక సీ యెల్లం 

"జెలివికొంటిని-ఇంక పెక్కు నలుకు లేల? 

కడుపుతీపుకొలందిని నుడివినాఃడ, 

wader 

గలవె! సీటను ముం సదొ? క్ల రుణ నన్ను 

పొలముం'ెదవో నసీచె భార మయ్య | 

తూర్పుదిక్కున న ల్లదే తొంగిచూయ 

చుండ భాన్కురుం, డింక సీనృంటి"వేని 

కర6ంగివోగల వాతిని కిరణములను 

నలోంబడ్డ బంగారుపూన భంగి, 

౬౦ 



చి(తపటము 

ర న్నులారంగ. (బ తిమును గాంచి మైన 

కొంత యనియు నూరట గాంతు నంచు 

నీదు వటమును నా చెంత నిలివికొన(౫ 
ఊజటకు మాటు జనియి చె నారటంబు, 

చీటిచూటికిం జేరి నీ చి తవటము 

ముద్దుగొందును, కన్నుల కద్దికొందు; 

అకట! నను వాసిపోయి తే యనుచు జూలిం 

బలుకరింతును; వలవింతు, బలవరింతు, 

లూ కాంతును జెప్ప లల్లార్బకుండ 

అనుదినంబును నీదు ఛాయావటంబు 

(క మ్ముకొనుచున్న చావ్చముల్ కన్నుదోయి 
నిండి చూపున కడ్డమై నిలుచు దాక, 

చెంత నిడుకొని యెపుడు నీ చితవటము 

కనులు చిల్లులు వోవంగ6 గాంచి కాంచి 

అగ్గలం బగు కోర్కు-ల కగ్గ మగుచు 

ఉలికివడి కన్ను మూయుదు నుస్సు రంచు, 

e౬0౧ 



చెవ్చసి గ్గగు - నొక సారి చితవటము 

గాంచి నం (భమ "ముంది నిక్క.ముగ స్" 

యనుచు చేమేము చేసితి! నకట! నాదు 

చిత్తవి'భాంతి యే మని చవ్ప్వుపాయ? 

చాళి నొకసారి పీ చీ తేనటను( గాంచి 

జొర! యిటువంటి మోహనా శారు నాను 
పట్టిగాం గొన్నినా శనం బడయు భాగ్య 

gan 

వుబ్బెం గా యని యానంధద మను వింతు, 

చిత మది యము కాని, నీ చ్యితవటము 

నాన దీఅంగం గాంచినయవ్వు జల్ల 

పూజ్యథావంబు నామది బొంగవొర ల 

_ మాళి యొక్కింత వంచి నమన్క-రించు, 

(పేఠక చకోరముల కోర్క |కేళ్ళు బాట 
కన్నుదొన్నెల జిగినవ్వు ని న్నెలలను 

కొనరి వడ్డించుగతి, నీదు కులుకుమూపు 

డంబు మోచెడు ఛభాయావటంబునందు, 
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పాలు న్నులం గారీమీ జూలు'పోటు 

గొెనబుమాటలం జూవణ( గున్తరించి 

వలుకరిం చెడిరీతి నీ కులుకుచూపు 

డంబు మొజెడు ఫాయావటంబునంచు, 

ఇబ్రహసుఖంబుల వె గడు నేవ పుట్ట 

మోతు మరించి తవమును బూని సేయ 

'యోగము[దను గొననున్న యోగిలీల 
చితవటమున సీ మర్తార్తి చెన్ను మిోాయి, . 

ఎట్టయెదుటను (శ్రీహరి నన్షై కాంచి 
వరవశంబున నకలంబు మణజచియున్న 

(థువుడొ (వసహ్లోదుండో యని తోంచులీల 

చితవటమున నీ మూర్తి చెన్ను మోటు; 

మూనపాళికి దుర్తభమైన యట్టి 

'దెద్ది యో వింపవస్తువు నెదుట గాంచి 
'జానిం జేకొన తహతహ పూనినట్లు 

చితవటమున నీ మూర్తి చెన్ను మోజు? 
జ్ర. 



జాలయాసనము 

(వొద్దుపుచ్చలగ నొకసారి పూలతోట 

శేగియుంటిది - అక హాటా! ఏమి చెప్పుకు? 

బూచులో యన గ నువ్షై న్లూల చట్టు, 

గాలి సోశినగతి చల్లగాలి పోయె, 

, ఉబుసుపోకకు వెడలితి నొక్క.నాండు 

నాదు మిత్రులతో ( గూడి నొనషి ని, 

వయిర గాలికి నల్లాడు సడవవోలె 

ఉల్ల మంతేయుం జింత చే నూగులా జె, 

ఎటు లెటులో కాలంబు నెట్లిపుచ్చ 
టట క 

అనుంగుమి తునిం గూడి వయాళి పెడల, 

అనునయింవలో నతండు మూటాడీన ట్ర్ 

వలుకు లన్నియు నక-టా! ములుకు లయ్యె, 

నాటకము జూడ నే నొక్క నాంటిరాతి 

అనుంగు నెచ్చెలికానితో నరిగియుంటి, 

ఏవిం చెవ్వుదు నాతోడ నీవు లేమి 
నాటకం బెల్లం గనువ శై బూటకముగ, 

జర 



అక్కొ_టా! దీవి చవ్వదు.నోక్క_ రేయి 

నీవు తలంపునం బౌజుంగ నిదుర రాక 

దిగ్గరని పాన్సువై నుండి డిగ్గనుణికి 

(కుమ్మృరిల్లీతి కొఆవిదయ్యమ్ము రీతి, 

నిన్ను6 గన్నట్లు, ముద్దిడుకొన్న యట్లు, 

కాం౫లించిన యట్టులు కలలు గాంచి. 

ఉలికిపొటున లేచి చేనొక్క_ రేయి, 

వడిన దురవన యల చె వంజ మెబుగు, థీ డం =” 

ఏను పుర వీథిం జనుచుండ, పీతుం డొకండు 

“కొడుకు లెందబు నీ” కని యడి౫ నన్ను; 
పిడుగు. బోలిన యామాట వినినయంత 

చిత్త్సరువురీతి నిలిచితి చేష్ట లుడిగి, 

నేడు నడువీథిరి జనుచుండ నిన్ను? బోలు 

బూరిబుగ్గల బుడుతండు తౌరసిల్ల, 

కాంత్ దీజు నెగాదిగం గాంచుచుంటి 

పీడచే వాడు నెమ్మోముం ద్రివూకొనియె.. 
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బుడుత్6 జెన్వంశొ వావ, నావొంత6 జనుచు 

కంటం దశి వెట్టితిని సీవు జ్ఞ ని శాలు, 

చుట్టు మని యెంచి వారు నాచుట్టుం జ్లీణ 

గొల్లు మని యేడ్య, సురిగిటి6 టెల్లవ" కయి, 

చుట్టములు నన్ను బ్లువంగ జూడ “నేగి 

చేడు చూచితి నీ యీడుజోడువాని 

పాన నొక్కని... ఏమి పొవంబో కొని 

గుండె జల్లన నేలమై 6 గూలినా(డ, 

అకట' సితో న నాయాన లంతరిం జె, 

వాంఛ లడుగంకె, తలపులు వ్యర్థ మయ్యె 

చిత్త ముడివోయె, వొల్లయ్యె జీవితంబు 

ఎట్లు గడుపుదు కాలంబు నింకమింద ? 

శీలం జిక్కి-న రత్నంబు గోలుపోయి 

గాజుపూనను గని తృ ప్పిగాంచినట్లు, 

_ వీమలగుణనిధి వగు నిన్ను వీడనాడి 
కేడపుచుంటిని రి త్తీసౌఖ్యముల. దవిలి, 
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బి డండు 
ణే 

చిన్నబిడ్డల మృతి కింత చింత యేల? ౨. 

అంచు మిత్రులు న న్నూరడించుచుందు 

న్ని విధముల వారించుకొ న్న గాని 

అలవి గా దయ్యె నాదుఃఖ మవనయింవ, 

వెద్ద వారలు మరణింవ తద్దినములం 

 బెట్టుచుందురు శ )ద్దో వో పిన్నవారి 

మరణమును గూర్చి చేయరు న్హరణ మేని. 

అట్టి భేదంబు గలుగుట శేమి కత మొ! ॥ 

వయసునం చెన్న దక్కు_వ యయిన నేమి 

ముద్దు ముచ్చటలందును మురివమందు . 

అలతి యగు నొక్కొ ? అధికంబ యగును గాక 

వెద్దవారలక మెను విన్న వాండు, ' 

పీయము గూర్తురు కూర్చ రష ప్రియము. నెపుడు 
మోదమే కాని ఖేదంబుం బొరయనీరు; 

చెద్దవార లక ౦కును పిన్న వారె 

కొొల్ల గొందును వితరుల యుల్ల ములను, 
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తల్లిదం డులు కినుక చేం దన్ను( గొట్టం 

దన శిరంబును వారి యక్కు-న గడించి 

జాలి వుట్టంగ నేడుచు హాలుంజూడ 

ఉల్ల మెవ్యరి వై_న రంజిల్ల కున్న ? 

ఇంతలో నవ్వు, చేడుచు నంతలోనె, 

ఇంతలో వే(డు, బెదరించు నంతలో ని, 

ఇంతలో నట్లు, మనసిచ్చు నంతలో నె; 

చిత్రములు గానె వసిపావచేష్ట లర, 

వింతవస్తువొ తాయ మో చెంత నిడిన 

యంత కన కాభి శే సీకంబు నందినట్లు 

_ పొంగి గంతులు వై చుచు నింగి ముట్టు; 

అల్పనంతో సి. కాడు సే యర్భుకుండు , 

పువ్వుంచేనియ శావియుం బుప్పొడియును 

చిందకున్న ను జెడకున్న జెదరకున్న 

ముద్దుబిడ్డల నవ్వుతో. బోల్బనచ్చు 
డక pea విచ్చు పున్నాగ గుచ్చకంబు, 
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కన్నె వెన్నిలకన్నను, వెన్నకన్న, 
మంచుబిందులక న్న, (కొమ్మించుకన్న, 

కునువు మక రందమునక న్న కోోములంబు 

చిజుతపావల చిన్నారి చిన్ని నగవు. 

నల్లనివియెల్ల నీళ్ళును తెల్ల వెల్ల 

పాలు నంచును నూటిగాం బలుకుచుండు, 

కల్ల కవటంబు నెబు౭6గయడు విల్లవాండు ; 

బిడ్డ డన డేను డన వేణు భేద మున్నె + శే . 

ఆకు, చేడుచు, వలవించు, పొడు, సోలు, 

"తేటి పాటం దిలకించు, శేరి నవ్వు, 

నొణుంయం దనలోన, -వేదురు గొన్న భంగి 

నుండు; వసిపావ. కేవల యోగి కాడ! 

రీవి భొట వేల వల్లన గోవి గాల 

మోనిం కీలించి యెల్లరు మోహబజలధి 

నోలలాడల గానంబు నాలపించు 

ముద్దుబిడ్డండు గోపొలమూ ర్తి కాడ g 
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తనదు నవ్య క్సై మధుర నీతంబు లనుచు 

కాలు సేతుల యల్లార్చు తాళములు 

చెలికిల వరుండి క్రీడించు బి మం దన్న 

లోక్ష' క్ర ల్యాణముసకు మాజెవ గడ ? 

వెండిన శ్ళేరముందున 'వెలు౧సచున్న 
కవ్వుర పుదీవమో యన నొవ్వు మిాణు, 
జిలుగు వెల్లనిదువ్చటి 'సెజ్జనోూంద 

రీనిం గూర్చుండి ఓడించు డీం'ధ కుండు 

20. 
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భండు ఖలు 

ఈవు నాచెంత నుంటిన మేని, నాకు, 
వండుగులమిో6ద వండుగుల్ వ చ్చినట్లు, 

ఈవు ననుం బాసి బోయితివేని, నాకు 

వ9ళయములమిాందం బృళయంబు వడినయట్లు, 

నిరుడు కృష్ణాష్టమికి సీవ్రు నిండు వేడ్క. 

ఉట్టి కొట్టం నెగురుచు నుర్విం బడితి; 

వనకట! యట్టి యెగుర లేనట్టివాండ 

దె నెట్లు స్వర్గంబునకు నిప్పు జ శయ్య? 

అన్ని పండుగులను వినాయక చతుర్థి. 

మజతు. నన్నను. నా కెస్టు మజిపు, రాదు, 

నాండు మోపాలిటి గణవ తి నా నీన్రు 

కావ్రవత్తున్రు కన్నుల కణువ్రదీణ, 

చేదుకేలు మోజు నిచే వచ్చె వి విజయదశమి; ఫ్. 

చిన్ని గిలకల బద్దను చేత. బూని 

. “ఏమిరా కప యాగడం చేలి యనుచు. . 

వదము పాడుచు నాచెంత; గదియ వేని a 
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సొగద్దుననె తేచి జేం డట్లతద్షి యనుచు 

తోడి బాలురు వీథుల నాడుచుండ, 

నిన్ను "లేవల దటాలున నిదుర లేచి 

దద్దశిస్లితి జూ వ)మాదంబు నర సి, 

నచ్చె దీపొల వండు వై భవమున 

దీవ కాంతులం బురమెల్లం బేజరిల్లై ! 

నేడు నాగ సృచాదివంబు సీవ్ర లేమి 

hs తో౭చ నాయిల్లు శోభ దక్కి. 

పుట్టలో బోయుదున పాలు, పొట్టలోన ?” 

అనుచు చే నన, నీ పొట్టయం జె” యంచు 

వలికితివి కాది నిరుడు నాగులు చవితికి; 

చేడు నా పొట్ట జిచ్చిడినాండ 'జేమి 1 

_ మొన్న ముక్కోటి (శ్రీరంగ మునకు నేగి 
దా౭టిసనాఃడను వై "వి కుం ద్వార మోన; 

కృపుడు ముక్కోటి వచ్చెనో. యింక లేదొ, 
పాతకం వై మెలి మైషంకవట్టణమున, 

2 



నీండు వేడుక సంకాళంతివండు గంచు 

ఎఖ్లజనములు బంధుల యిండ్ల “కీని 

హార్ష వారాళిలో నోలలాడు చుండ, 

అకట; పడియుంటి నింట దివాంధమట్లు, 

ఉత్సవంబులలోన సంవత్సరాది 

నకలజనులకు నంతోవజనక మయ్యు, 
అధిక నంతావకారణ మయ్యె నాకు. 

సతికి దెచ్చుటం జేసి సీ మృతిని గూర్చి. 



నీపర్య యము 

నకలజనులును దము దినచర్య ఈ లెల్ల 

నరసి వోధించెదరు నత్స రాదినాండు, 

నాదు దినచర్య వరిశకోధ నంబు నీయ 

అన్ని పుటలను శోకం బె యాక మిం మే, 

అకట! యుంతేటిీ తారతమ్యంబు గలదొ 

నాదు బఏదుకున నొక్క. యీడాందిలోనె ? 

నాండు నావంటి ధన్యమానసుండు చేయడు 

చేడు నొనంటి దీన-మానిసీయే లేడు, 

నిరుడు నొ మాననంబున నిశ్చలతయు 

నిర్విదారత నిశ్చింత నిండియుండ, 

'నేండు నిర్వేదము నిరాశ నిన్నృహాతయు 
రాజ్య మేలుచు నుండె నిరంకుశ ముగ, 

తావకవిళయోాగ శన్ర్రభూతంబు చేత 

గంటువడియున్న నో గుండెగాయ మింకో 

_కుదురువోనక లోలోన కుళ్ళి కుళ్ళి 
_అలముచున్నది నానాంట సెలలు బోణీ, 

త 

శర 



సీను మరణించి వదిరెండునెలలు గడచె; 

కాలము గతి- చుకొలంది శోకంబు గూడ. 

అంతకంతకు నగ్గల మయ్యె గాని. 

ఉఇంచుకంతయు వొంతి నహింస సదయ్య, 

ఇం శ కాలమునుండియు నవు నాకు 

నందనుండ వయి కూర్పు నానందమునకు 

చెక్కు_మడుగుల నెక్కుడై వీక్కాటిల్ల 

స్దు మరణంబు చే గు భ్రేదభ
రమి, 

ఫోకమూా | | నిన్ను నాకూర్మిసుతుయడు + చనుచు 

దనకు మూటుగల బా "చికు జ కు కు నాకో 

అవ అప్పగిం వెను ) గావ్రన నంది ్ట్ దిలెంటి 

సుఖము లబ్బినయవ్పడు కోక మడంగు' 
, య సౌ ఖ్యంబు లవ్బీన పుడె. 

"| ఎక్కు డయ్యెను నంతావ, మోవు లేని, 

లోవ మధికతరం బయి తోవ నాకు 
om 



గాఢ మగు నీదు ప్రేమశ్ళంఖలము చేత 

మున్ను లొంగని మదగజంబు నగు సన్ను 

న్ఫిక్ష్న యొనరించి లొంగందీసిటివి యిజ్ఞు 

చటుల తీవ) వ యోగాంకుశ మున సందు. 

నాదు నంసారవనమున( బో)ది గాంచు 

బొల నహాకార వృషీంబు నేలం గూల; 

నిముల మగు నాదు నూననక మలమందు 

నిచ్చం (గీడించు రాయంచ మెగిరిపోయె, 

నా తలంపుల మొలక, నావేతి చిలుక, 

కొంగుబంగర, మర వేతి బొంగరంబు, 

దొడ్డిలోవలి వేలుపుగిడ్డి, నాదు 

_ పున్నెములమూట అక్క-టా! నన్ను సీడి. 

_ ఎవండు నాసౌఖ్యముల కెల్ల నవధి యంచు 
నమ్మియుంటినో యాతండు నన్ను వజ, 

_ వృణయమా! నీవు న న్నింకం వాసి పొమ్ము; 

నురణమా! స్వె, నాపాలి శరణ మగుము, 

రికి 



కృతిపళంస 

సీయెడల నాకు గలిగిన నిండు చేమ 
"వెల్లడింవంగ6 బదములు వెలిలివడును, 

కుంటువడు ధార వద్యముల్ కూర్పు నెడల 

ఎట్లు వరి రింతునో నాకె యెజుక లేదు, . 

గాఢ శోకానలంబునం గాలి శాలి 
హృదయ మను కుప్పెలోవల నివిరియున్న 

భావరనమును గన్నీటం బదనుకొలివి 

వ్రాయుచుంటేని స నివేర వద్దియములు, 

'వాయుచుంటిని నీ చేర వద్దియములు; 

ఎంత వ్రాసిన వర్రైంబు లంత మొంద్క 

వివురం చాజదు కస్నీటి యటిజాలు, ల 

సీ వియోగ వ్యధాంబుధి నిన్సరంంవం 

కడంగి, కబ్బంబు 'తెవ్చగాం 7. ౫ కొనంగ, 

వెకి తేలించుటకు మాటు లోని కీడ్చి . 

మువ్పుతిప్పులం బెట్టి నన్ ముంచుచుండె. . 

౭౭ 



హా న్త్వమునం దాల్చి నీన్య (గొపు స్తకంబు 

సారెసారికు నాన క్రీం జదువ్రుచుందు ; 

ఎన్నిసారులు చదివిన యేని గాని 

మరల' నొకసారి చదువంగ నునసు పుట్టు, 

ఇలను బుట్టిన దాదిగా నింతదనుక 

లేశ మేనియు( బఖ్యారి చేని నాకు 

కలి” “పాపాయితేండి )” యన్ సారవంబు 

నద్దియంబులు స్ జేర వా్రాయుకతన, 

ఎన్నడును నన్ను. గనివిని యెటులనట్టై 

వారు నై తము జూబులు వాసి రిట్లు 

పుస్తకంబును నిన్నును (ఖన్తుతించి; 

అహహా! ఎంతటి ధన్యుండ వయ్య నీవు! 

“సుతులు భావ రె? వారల నృృతులజేర 

కరుణరన ముట్టివడునట్లు కావ్యములను 
వ్రాయ 'నేండు సత్కవన్? వాని నెల్ల 

నీదు కృతితోడ సరిపోల్బ రాథు కాక!” 



రాణ నొప్పారు నాంధ)సార స్య'కొబీ 

కావ్యమణు లెన్ని యో చంటి కాలమందు; 

వాని నెల్లను నరిపోల్చన చ్చు నక 

కావశానూన కావ్యరత్నంబు తోడ?” 

వులు మే లని *ళారది బాల మెచ్చె 

బార యని “ఆంధప తిక' యభినుతించె, 
బళిబళీ యని “భారతి తలను దాల్చె; 
అహహా! ఎంతటి ధన్యుండ వయ్య నీవు! 

మృతుని బ్రతికించు నతతంటుం గతి యటంచు 
వలుకుదురు గాన నీ కృతి బ్ర)సినాడ ;. 

బృకికియున్నన్లై భావింతు భావవమందు, . 

“తం! డిబిడ్డల యన్యోన్య తత్పరత్వ 

మవని నెందాంక నుండునో” అంత్చాక. 

_ వెలయు. గానుత “పాపాయి” విములకీ రి 

_ విబుధమానన శాజీడవీథులందు, 



ము[దణము: 

శ్ర ప్, అండ్ కో, Bh, 

ఇన్నీ నుపేట (త్యాగరాజ నగర్) 

 రాజమరిడి=1ః (| 

మార్చి 1982 







సీ మహాత్ముని 
దశావతారలీలలు 

క PROS 

(గంఖాలయ సూక్తులు 

రచయిత $ “మధురకని' 



గాంధీమహాత్ముని దశావతారలీలలు : 

(గంథాలయ నూ క్తులు 

ద్వితీయ ము దణము 

డా ఊటుకూరి లమ్మీకాన్తమ్మవి 

సంవత్సరము 

1982 

మూల్యము 

రు, 4-00 . ॥ 

మ్యుదణ ;.. 
/ సరస్వతీ పవర్ (పెన్ ణ్ 

రాజమం డ్రి- 



అంకితము ; 

మహాత్ముని అడుగుణాడల 
శాంతి సమరమున నుజికి . 
ఆత్యార్పణము గావించిన. 

సోదర సోదరీమణులకు, 



గాంధీ [గ్రంథమాల మున్ను డీ (వధమ (వనసూనము, 

ఈ [(గంథమును నేను సెక్కు. సంవత్సరముల (క్రితము, 

(మహాత్ముడు ఎరవాడ జైలులో బంధింసబడిన యనంతరము 

_ విరచించియండియు, కౌరణాంతరములచే నింతదనుక [పచురింస 

జాల నైతిని. దీనిని నేను రచించిన సిమ్ముట నింతకొలము వరకు, 
మహాత్ముని జీవితమున జరిగిన అనేక సన్నివేశముల నిందు 
జేర్పనలసియుండియు, అట్లు చేయుటచే కొంత కొలహారణ మగు 

నను భీతిచేతను, ఈ విషాద సమయమున పాఠక తోకమునకీ 

గంథము సత్వరమున( (బదర్శింస వలయు నన్న తహతహ 

చేతను, వాని నెల్ల ఏడునవలసినవాండ నైతిని. వాని నన్నిటిని 

ద్వితీయ ముద్రణమున జేర్చుటయె కాక, మహాత్ముని నిర్యాణ 
ఘట్టము గూడ సంతరింసంగలవాండ నని విన్నవించు కొనుచు 

న్నాం, 

ఈ (గ్రంథ విక్రయమున లభించు ధనమును మహాత్ముని 
గూర్చిన (గంథముదణ కార్యములకు వినియోగించి, నా జన్మ 
ముమ ధన్య మొనరింన సంకల్పించిన డను, 

౨౭-౨-౧౯౪౮ ఇట్లు విన్నవించు 
.రాజమందిరము ' కృతీక ర 



గాంధీమహాత్ముని 

దశావతారలీలలు 

ల. 

'*ఇంతై, యింతకు సింఠయై, నరియు! దా నింతై, నభోనీధిపై 

నంతై, తోయదనండలా(గ్రమున నల్లంతై, వ్రభారాశిపై 

నంశై +, చెర్నిదుని కంతయై, క్రువనివై నంకై మహర్వాటిపై న 

నంశ్రై (గాంధిమ హోద్యమం) బడరే (బ్రహ్మాండాంకనంస్థిటైన:' 

సత్యా గహోద్యమము మహావటవృక్షము వంటిది. ఈ ట్ర 

వృక్షమునకు గాంధినుహాత్ముడు కూకటివేరు. ఈమహీరుహము శీ 
వేద్ళు రసాతలమునం బాదుకొని, దాని శాఖలు భూమంశల 
మున దిశదిశల వ్యాపించి, ఆకాశపథము నధిగమించి, చంద 

బింబము న్యాక్రమించి, సూర్యమండలము నతి క్రమించి, (ధ్రువ 

లోకము నవఘళించి, (బహోండభాండము నెల్లి నిండి. నిబిడీ 

కృశమై యున్నవి, . 

ఈ మహాభూరుహరాజమును సమూలముగ. బెకలించు 

టకు (టిటీను రాజనీతిజ్ఞులు తలఫడిరి. తొలుత దీని కొమ్మలు 

_ రెమ్మలు దళములు 'ద్రుంచినచో, ఈ నృతరాజము నిలుష్పన 

నీరసించి నశించు నని (భమపడిరి. అట్టు గావించినచో, నిది 



నశించుటకు బదులు మరల మరల ననలు గొనలు సాగి రేకెత్తి 

ఇాఖోపశాఖలై విజృంభించునని కొందు భావీంచిరి. ఆట్లు గాదు, 

మూలమట్టముగా దీనిని పెళ్ల గించినచో, నొక్క సారిగ అంతరించు 

నని నుతీక్"ంద రూహించిరి, 

గాంధినహాత్ముండు లి లోకో _త్తరపురుషు డనియు అవతార 

మూర్తి యనియు భారతీయ. లే గాక ఖండఖండాంతరులును సంభొ 

వించుటచే నాతని బంధించినచో6 బసంచమందలి సను _న్తజాతుల 

ఖ౦డనలరకు( బాల్పడుటయకాక. మహోప్మదవము లుస్పతిల్లు 

ననియు, సత్త్యమూర్తియ శాంతిదూకయు నగు మహాత్ముని 

బంధించినచో, _పభుత్వదౌష్ట్యము దుస్పహ ముగుటచెే. మహాత్ముని ' 

తత్త్వ మెటుంగని ప్రజాసామాన్యము దొర్జన్యమునకు( జోచ్చు 

ననియు, అందువతన నహావిప్ణ వస్టితి మేక్చడి తమ (పభుత్వ 

మునకే భంగము గలుగు ననియు, ఆట్టిమెడ నా మహోచ్వేగము 

నం'కెకు దెన్నుట దు_స్తరమనియు, ఇట్లు తర్క వితర్క- ములలో? 

బడి వితాకు జెంది వారు క రృవ్యముతో(పక కొంతకాలము తటను 

టించిరి, 

ఈ సందర్భమున. తొల్లి కంను(డు (శ్రీకృష్ణుని సంహ. 
. రించుటకే మార్గమును దోయపక తన మితులకో నాలోచింప(గా, | 

వారు చెప్పిన ఈ (క్రింది సమాధానము (పకృత విషయమున కను | 

వ _్రించుచున్నది. ' 



“ఆమరశేణికి నెల్లి ముఖరుర డా చక్రియే ధర్యమం 

దమరున్, గోవులు, భూమిదేవులు, తితికమ్నూయకారుణ్యస 
_ శ్వములున్, యాగక పోదసుంబులును, (శ్రద్దాంశాంతులున్ వివ్లుదే 

హము; లిన్నింటిని సంహరించిన నఠం డంతంబునుం 'బొందెడిన్. 

“పంపబుదుమే సిలింపులను జంశెల టంశెల ? కానసావళం 

బంప్పనుమే కృతాంతకుని పొలికి ? (శేపులతోడ గోవులం 

(ద్రుంపుదుమే ? ధరామరులగద్రోలుదుమే ? నిగమంబులన్ విదా 
రింప్పడుమే ? వసుంధర హారింపుదుమే ? జననాధ, వంపృుమాిః 

[శ్రీకృష్ణుని సంహరింపవలయు ననిన, ఆతని. యవయన 

ములగు గోవులు విపులు వేదములు సత్యశాంత శమదమాది 

సర్వసద్గుణముఅను రూప్పమాపినచో, అఆత(డు తనంతట లానే 

యంతరించును = ఆని దీనిభావము] స 

అని వచించి కంనునీ పంపన = 

“వెదకి వెదకీ దై త్యవీరులు సొధుల 

నడప, వొరిటలనము అడంగిపోయె; 

యశము సిరియు ధర్మ మాయువుఖర్రంబు. 
నార్యహింస నేయ నడంగుంగాదె 1 

ఆ కాగవళ్తము 

ఇట్లు ఆలోచించి, (బిటిష రాజనీతిజ్ఞాలు మహాత్ముని 

యనుచరులగు (ప్రముఖులను శాంతినై. నికులను బట్టి బంధించినచో, 

ఆత (డు నిస్సహాయు (డ్రై తన యుద్యమము నుజ్జగించునని నిశ్చ 

యించిరి; ఉద్యమ మందలి నాయకుల నలువిధముల . బాధించిరి; 

సం 



'వేధించిరి;ి ఒకరితరువాత నొకరిని బంధింపగ్నబారంభించిరి. కాని 

వారి యూహకు భిన్నముగా జరిగినది. ఉద్యమ మడుగంటుటప 

మాటుగా, పరస్సహ సకరాళములతో వికసించి వీరతాండవ 

మారంభించినది. ఒక్కొక్క. యోధుని జెఅ(బెట్టినప్ఫు డెల్ల వాని. 

స్థానమున వందలకొల(ది యోధులు నననవోత్సాహముతో 

రణాంగణమున నుఖికిరి, 

ఒక్కొక నైనికుని చెజంబెట్టినపుడెల్ల ఆతని స్థానమున 
వేలకొలది నైనికులు ఆవిర్భవించి గుండుదెబ్బలక దమగుండెల, 

నొడ్డి మాతృ దేశమునకు ఆత్మార్పణము గావించ(దొచ్చిరి. 

ఎట్టకేలకు (బిటీషురాజ్యతం్యతజ్ఞులు చేయునది బేక్క 
౪-౫-౧౯౩౦ తేదీని నడిరేయి గం॥ ౧౨-౪౫ నిమిషముల వేళ 

దొంగతనముగా ఆ్మశమమును ముట్టడించి గాఢనిదయందుందిన 

నుహాత్ముని బందీకృతుం గావించిరి. 

అవతార క్రను రహస్యము 

"వేదా నుద్దరశే, గిరిం నినహశే, భూళ్ఞాగ ముద్చిర్ధుతే, 
దైత్యం దారయతే, బలిం ఛలయత్వే మృతక్షయం కుర్వతే, 

_ వార్డిం లజ్జ యత్తే హలం కలయతే, వైరాగ్య మాతన్వతే, 

శరా పర్చే, బభ్గాయశనుశే దేవాయ తుభ్యం ననుః, 

ఇ 



(పకృతిపరిణతిని 'దెలుపుటయే అవతార్శకమము యొక్క. 

నిదూసణోగేశళము. స్థావరజంగమాది _ప్రకృతియంతయు. నీశ్వర 
మయ మని యుసదేశించుటయు తత్సరమ! పయోజనము. భూత 

కోటియొక్క బాహ్యాభ్యంకర జీవన్మక్రమము సంగ్రహముగా పది 
ఘట్టములుగ విభజింపంబడెను. ఆ ఘట్టములే  అనతారములు, 

ఆదీని (శ్రీమహావిష్ణువు వటస్మతశాయి. పిదప మకా 

కృతితో (ప్రారంభమై కల్కిమూర్తితో అవతార క్రమము సమా ప్ప 
మయ్యెను, . . 

ఈ యవకార్యకమము మానవజీవనమున కెంత సన్ని 
హితమో యెజుంగునది. 

౧-దళ. తల్లిగర్భమున బిందుపతన మైనది మొదలొక 
నెల వటషృతశయనము. నెల దాటినది మొదలు మత్స్యము- 

(ళలయు కాలునేతులు ఏర్పడవు) రెండవనెఐ పిదప కూర్మము. 

(ఆవయనముల మొలక లగసడును). మూండవనెలపిదస వరా 

హాము. (కౌలు నేతులు తల స్పష్టపడి మృగమువలె నుండును), 

నాలవనెలపిదప నారసింహము. (నరమృగాకృతి). ఐదవనెలపిదవ 
వామనము. (మానవాకృతికి ఆదిమదళ). ఆజివనెలపిదప పరశు 

రామము- (శిశుసంచలనము). ఏటవనెలపిదస (శ్రీరామము = 

(మానవత్వము సమ[గమము). ఎనిమిదవనెలపిదస (శ్రీకృష్ణము. 



(స్థిత పజ). తొమ్మిదవనెలపిదప బౌద్ధము... (విజ్ఞానము), 

అంత అవిర్భానము. 

౨వ దళ. ఆవిర్భవించిన పిమ్మట హొత్తిబ వటిసత్త) 
శయనము, బోర్ల పడుట మత్స్యము, (పౌకుట కూర్మము, 

మోకొళ్ళ దోంగుట వరాహము. నిలంబడుట నారసింహము. 

హఠము పరకురామను, సంసొరనిర్వహణము శ్రీరామము, 

(ప్రవంచజ్ఞానము శ్రీకృష్ణము, వైరాగ్యము చౌద్ధము. 

సృష్టివరిణామము 

మత్స్యము ఆ. అదిని సృష్టి జలమయము-జబీపులు జలచరములు, - 

కూర్మము - కొంత భూభాగ మేర్చడినది - జీవులు జలను 

ననేగాక భూమిని గూడ జరించును. 

వరాహము - మృగము ౬ భూచర మయ్యు జలమునం గూడ . 
" బొరలాడును, 

_ నారసింహము = నరమృగాకృతి. 
వామనము - పరిణతి! చెందని మాననాకృతి, 

పరళురామము . పెంకెపట్టుదల, 
_్రీరామము. .. సరిపూర్ణ మానవత్వము, 

ఢ్రీకృష్ణము - విజ్ఞానము. 



భొద్ధము ఆః వె వైరాగ్యము, 

కల. = ధర్మసంస్థాసనము, 
+ వ్రర్మితా గాయ సాధానామ్ వినాశాయ చ దుష్ట్యుశామ్ 

ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ. సస్ఫువామి యుగే యుగే," 

ఆను భగనద్గీతానచన ప్రకారము దుష్టులు చెలరే(గి ధర్మ 
మడుగంటినప్పుడు, సాధువుల రక్షించుటకును ధర్మమును సంస్థా 

పించుటకును యుగయుగ మందును భగవంతుం డవతరించు 

చుండును, .. . 

ఆ (ప్రకారము దుష్టశికణము శీష్టరకణము గావించుటక : 

భగనంతు(డు ఇంతదనుక “కొమ్మిది యనశారనల నె_త్తియున్న 

వాయు, (పకృతము ఈ కలియుగమున గాంధిరూసమున కల్కి. 

మూ ర్ర్తియై యుదృవించె ననియు, ఈ యనకారమునం గడచిన. 

యవతారలీల లన్నియు మూర్తీభవించిన వనియు, ఈ (గ్రంథము. 

సొంకల్యముగ. జదివినః దెలియనగును. -. 

గాంధీ యనకార లీలల
ు 

న్షవకోరంనూ.. . . మత్స్య. 

దీనసంరక్షణము-. or
 " F కూర్మ . 

అహంకార విధ్యయనమా 
: వారస . 

. విశ్వవిక్రనా మణను- 
మున గ 



నిరంకుశతా నిర్మూలనము- సరశురాను 

ధర్మరాజ్య (తిస్థాపనము- శరాను 

(కృష్ణ 
స్వరాజ్య (సదానము. 

జీవకొరుణ్యము- బౌద్ధ 

సత్యయుగ సంస్థావనను. కల్కి 

౧ మత్స్యావతారను. 

జీర్ణనుతోగ్ధరణము, 

తొల్లి . సోమకుం డను దైైత్యుండు వేదముల (ముచ్చి 
లించి నమ్ము ద్రగర్భము న డా(గయుండెను, విమ్ణువు మత్స్యరూన 
మున నవతరించి వానిని సంహరించి వేదముల నుద్ధరిచెను, 

నేడు = భరతఖండము సరరాజ్యపాలనము వాతంబడి, 
చై దికధర్మ ములు న కమార్గముల( బచ్హైను; సనుస్పవిద్యలు కళలు 
సమ'నెను; సదాచారములు సంకరము లయ్యెను; నాస్తికత వి స్ట 
ధంచెను; పరాధీనత | పబలెను, గాంధి దేవు( డనతరించి వైదిక. 
రిర్మముల పునరుజ్లీవింవ(జేసి లోకమున శాంతి నెలకొలిసెను. 

౨ కూర్మావతారము, జ 

దేననసంరతణ ము, 

తొల్లి - దేవతలు మందరనగ మను కవ్వమునకు వానుకిని 
శత క్రారుగం జేసి పాలకడలిని తున, అందు అమృతము 

0 



శించెను, విష్ణువు కూర్మమై పర్వతమును భరించి మోహనా 
కృతితో ముస్పదిమూ:డుకోట్ల చేనతల కొ యమృతముం బంచి 

కగ్వతసొఖ్యము (వసొదించెను, 

నేడు - మోహనదాను (గాలరి) నళ్యాగనా వ మను శైల 

నంవద ఘటించెను. 

(ఉప్పును ఆమృరముతో' బోల్బుట దాలమందికి వింతగ దోననచ్చును, 

"జాని ప్రశస్త ్ యమును ప్రాముఖ్యమును స్థతాంకరనున అనుబంధము నందలి యంళ 
ములు పరికీంచిన యెడ? చెలియ: గలవు) . oe 

తి నరాహానళారేము. 
 వతితలోక సనుద్ధరణను. . 

తొల్లి - హిరణ్యాతుండు భూమిని భానచ
ుట్టకం బుట్టే చంక 

నిడుకొని భాళాళమున డాగియుండెను. (శ్రీహరి 'వరాహరూనమాన 

నవతరించి ఆ దానవుని సంబారించి. (కుంగిన భూమిని తనకొమ్మున 
నద్ధరించెను. 

హరించి ౨ యురోగకి ప సాలొన రావళి ను. గాంధిన 
ప్రభుత ము థా! Be ని ఏ నక్వమ న నవ / 



౪ సనొరసింహావతిరము, 

ఈ హారకొర విధ్యంసనము, 

తొల్లి = హిరణ్యకశిపుడు అను దానవపరొజు అహంకొరాతి 

శయము పెంపున లోకముల నెల్ల నిర్జించెను. సాధుజనుల 
బాధించెను. సమ_స్తజగత్తులందనకంకు బలాధికుండు లేడని సర్వ 
లోకములు తన్నే నియంతగా గొలుచుచుండవలయునని శాసించి 

చెలరేగుచుండెను, ఆతనికొడుకు సకల కల్యాణగుణసంపన్నుడు, 
సాధుశీలు(డునై (శ్రీహరి నారాధించుచుండెను. హిరణ్యకళిస్పండది 
సహింపక తనశాననము నుల్లంఘిందెనని కోపోద్దీసితు(డై భటులచే 
(పహ్లాదకుమారుని నానాహింసల (బెట్టించెను. 

తన్ను నిశాచరుల్, వొడువ దై త్యకమారుండు మాటినూటి కో 
పన్నగశాయి, యో దనుజభంజన, యో జగదీశ యో మహో 
సన్నశరణ్వ, యో నిఖిలపొనివ, అంచు నుతించు[గాని, తాం 
గన్నుల నీరు దేండు, ఛ్రయకంనసమేతుండు గాడు భూపరా, 

ల “పాజ(డు లేచి దిక్కులకు; బాహువు లొడ్డండు; బంధురాజిలో 
. దూఖండు; 'ఘోరక్ళత్య మని దూఆండు తండ్రిని; మి _త్రవర్గముం 

జీరయడు ; మాతృసంభుమువసించు నువర్ణగృ హంబాలోనికీం 
". దాఅడ్వ్కు కావరే యనడు; తాపము నొందండు; కంటగింపయిన్ 

ఎం కొగవళము. 

ఇట్లు సా, _త్స్వీకవృ త్తి త్తితోంబరమశాంతు6దై యున్న (సపస్ష్తో. 

దని ఆత్మని గ్రహ హమునకు నిశ్చలభ క్తినిష్టకు మెచ్చి, శ్రీహరి. 
_నారసింహాకృతి . నావిర్భవించి, - నిజనిశాతనఖముఖముల హిరణ్య a క్షే 



కవృవి(జించిచెండాడెను; నజభ క్రవరతం( తుని? (అహ్లాదునింగాచి 

లోఠములకు శాంతి(బేకూ ర్చెను, 

శ వబలముచేళ్యబసంచ ము నేడు. (వీటీషపభుశ్వమువారు. వ వళ 

నెల్ల న్మాకమించుకొని, జగమునందను కెవ్వరు నెదురు లేదని, 

రవి య స్తమింసని విశాలరాజ్యము తమ యధీనమున నున్నదని 
మురిసి. "దుకహకారాతిరేకముసన నుదోన్న్మ ర 'షల్లకాతులను 

హొంసించుచు _తుళ్ళిఒడుచుండిరి, తొలుక గాంధినుహాత్ము(డా 

(పభుత్వ మున కొప డై సాంత్వనవచనముల బుజ్జగించియ. 

మళదభించియు హిళవృలు గజసిను, ఆతని యుబేచేశములు 

సరకుగొనక ఆ సభుత్వమునారు వానిని, బలువిధముల గాసి 

పిచి ఎన్సటియట్ల (వజాసీడనము గావించుచుండిరి, అందులకు. 

గాంథిమ హాత్ము (డణు మాత ము చలింసక సహజసా_త్త్వీకవృత్తీ త్రతో. 

హింసల కన్ని౭టికి నహించెను; వారు తమ కుటిలమార్గము వీడ 

నాడకుంటచే, నాతడు తుదకు నరసింహండై శాంతిరణరంగమున 

నుజికి, సక్యాగహాన్న (స యోగ ము | న (ద్రక్యర్థిోకమాను 

నిిభాంతము గావించి తద్దహంకారమును బోనడంచి,. _ సకల : 

లోకములందు పురుష సింహంండని భ్యాతింగాంచెను. 

[ఇందు గాందిముహాత్ము:డు శ్రహ్లోరుతును. నరనింహంండు. నని. ౨. దెజుగనేద్న 

౫ వామనానశారము, =. 

౨ విశ్వవిశ్రమణము | నై 

తొల్లి = బలి నివ్యకవ ర్తి ర్హి బాహుది ందిబమున_ లా. | నెల్ల ల్ల... 



పద(శయముచే సమ _స్త్పజగముల నాకోమించి ఆతని రసాతలమున 

కడ(గదొక్కెను. 

నేడు |(బిటిమ( పభుత్య్వము మాయాబలముచే ధరామండ 

లము నెల్ల నాాకమించెను, గాంధిదేవ౦డు వావును(డై లవణ 

శాసనవిర్మూలనము మధ్యపాననిషేధము, విదేశవస్రు బహిన్కర 
అము అను పద తయమున నిక్రమించి, [బిటిమబలము నధోగతి 

పాలుచేసి, దేశసౌభాగ్యము గూర్చు నుద్యమించెను, 

౬. పరశురామావతారము, 

నిరంకశోణా నిర్మూలనము, 

తొల్లి. కార్లవీర్యాది కత్రియవీరులు నిరంకుశులై లోక 

కంటకముగ ధరాతలడును వాలించుచుండిరి, శ్రీహరి పరశు 

_ రాము(ద్వై యవతరించి వారి నెల్ల, బరిమార్చి, భూమండలము 

నంతను కశ్యపొది మహర్షులకు దానమిచ్చి కొను తపోవనమున 
కరిగెను, 

నేండ. (బిటిషవారు విశ్ళంఖలుల్లై నిరంకుశ విధానముచే 
ఆన్య దేశముల న్నాకమించి (పజాసంతోభ మొనర్నుచుండిరి, గాంధి 

దేవుండు నత్యాగహ మను పరశువు ధరించి, వైరివీరుల నిరం 
కుశతను నిర్మూలనము జేసి, దేశమును (పజాయ త్త సభుత్వమున 
కర్చించి, జీవిత శేషమును. నిర్వికల్పనమాధి యందు గడప 
సంకల్పించెను. . 



౭ (శ్రీరామానతారము. 
 భర్మరాజ్య ప్రతిష్టావనము, " 

తొల్లి. రావణు(డను రాక్షసరాజు మాయచే సీత (భూమిజ) 

నవహారించి సీింగలదేశమున (లంకలో) బంధించెను. (శ్రీరాముడు 
_ వానరనమేతు.డై వెడలి రావణ మేఘనాధాది నిశాచరుల( 

బొరింగొనీ, భూమిజను చెరనుండి విడిపించి, ధళ్మరాజ్యమును 

సంస్థాషించెను. . 

నేయు = * ఇరావణుండు (ఇర్విను) భారతరాజ్యలక్షిని 
కొల్ల (గొని ఇంగలదేశమున బంధించెను.  గాంధిమహాత్ము(డు 

శాంతినై న్యమును వెంట(గొని ఇరావణ మెగ్గనాల్గాది మ్లేచ్చ 
(పభువుల గర్వభంగము గావించి, భారతభూమిని నిర్భంధము 

నుండి విడిపించి, ధర్మరాజ్య (పతిష్థాపనము గావింపర్య్నబతిన 

—ాౌముళమున రాను రావణది పదములకు ముందో (షొ (ప్రక్యయము 
పచ్చును, ఇరానున్ ఇరావన్, ఇత్యాదులు ఉదాహరణములు, 

ఇరాపణు(డు | ఇరివిన్ ] 

(విటిచు రొజ ప్రతినిథి 
రావణుండు (దానవరాజు) 

ym టూ. 

మేగ్గనాల్లు [(విటిము మేఘనాధుండు - 
ప్రధానమీం శ్రి" (రొవణుని యాత్మ జాడ) 

గాంధిమ హాత్ముండు శ్రీరాముడు 
భారత రాజ్యలక్ష్మీ సీశ్ర (భూమిజ) 

ఇంగలదేశము | భారత : 
లక్ష్మీని కొల్లగొనుచున్న | సింగలచేశము (లేక) లంక. 
లంకొ'షెర్" “గల దేశము] | 

శాంతి నైన్యము ... వానరపసైన్యము 



లొ శ్రీకృష్ణా నతారము. 

కర్మయోగము, 

తొల్లి - యాదవులు ఇంద్రుని యను గహాము గోరి ఇంద 
యాగము నేయ సమకట్టిరి. అంత * శ్రీకృష్ణుడు * సంకర్షణునిం 
గూడి వార్కీట్లనియె : 

“ఇందు(డు గాకలోకొధిపతి. భూలోకవానుల నుగుమనకు 
అతనితో నే (పయోజనమును లేదు. సజీపాలనా కృషి వాణి 

జ్యాదుల జీవించు మనము గోన్పలను గిరులను తిరుసస్యాదులను 

పూబింపనగు(గాని, ఇందుని సంఖభావింపందగదు = 

.అవకోరంబులు నేయ చెన్వరికి, నీకోంతంటాలిందురడ నో 

తవ శీరొనిల వర్షవారణములై త్వగ్గంధ నిర్యాస ఖ 

స్మవలాశాగ్ర మరంద మూల కనును చ్చాయా ఫళ్ళశేణి గే 
నువకారంబులు నేయు నర్జులకు, నీ యుర్వీజముల్ గంటిరే, 

ఒం ఫాగ్ పళ ము 
“కేవలము నర్వతములకు 
గోవ్వలకు వియంటు గాగ గోరి మఖం:౫లట్' 

గావింత, మెన్నివిధముల 

భావించిన నింద్రుతోడి వని మన కేలా ? 

శ్ శకృద్ద సఠక్రర్ణణా, నములు కృషి క్షణ శబ్దముల ఉర్పెన్నమాలు, 
కృషి కధిష్టాన చేవతయగుటచే కృష్ణుండు కర్మయోగి, 

ళీ సంకర్షణుండు అనగా బలరాముడు, శని హొలద్ధరుఃడని యు వం ము, 
హల మనంగా నాగలి కావున ఈతండు వ్యవసాయ మున కధిషాన దేవళ, 

ళల 



“కర్మ మున: బుట్టు జంతువు, 

కర్మమున సమృద్ది! బెండు. కిర్మమునం ఇడున్; 

కర్మమె నరులకు చేవత్, 

కర్మమె సుఖదుఃఖములు, గారణ నుధిపా; 

= విష్ణుపురాణము 

అత్లగుటం జేసి, కర్మపరుల మగు మనకు కర్మ యోగమే 

రమధర్మము, కొన (పకృతిిపీత్యర్థము గోగిరుల సుపాసింతము. 

ఇట్లు వచించి, యాదవులచే ఇదోత్సనము మాన్నించి 
గోవర్లనోత్సనమునకు వారిం (చోత్సహించెను. ఇందున 

కిందుండు కినిసి గోవృలమీందను గోవాలురమీందను ఇాళ్ళ 
వాన గురిసించెను. ౮ బెట్టివపు తుపాను తాకుడునకు గోగణం 

 బులును గోపాలజనంబులును నొచ్చి ఆర్త్షనాదములు గావిం 
చుచు విచ్చి పజవ( గొచ్చెను. ఆట్టియెడ పరనుదయాన డగు. 
గోపాలు(డు గొ గోదర్తనగిరినెత్తి ఇం(దుని పరాభూతునిం గావించి 
గోబృందమును గోపాలవరమును రక్షించి, గోవిందు డని, 
ఖ్యాతి నందెను, 

నేడు - భారతీయులు సరతోంతులై (బిటిమువారి పాలన 
మునకు లోబడి, _తద్వ్యామోహవాగురులం జిక్కి, వారియేలు 

బడియె తమకు ఏడుగడ. యనియు. భుక్తి ముక్తిదాయక 
మనియు నమ్మి, వారికి దోసిలొగ్షి దాసోహా మ్మని కప్పములు 
కొనుకలు సిల్లి బ్లించుచుండిరి, అట్టియెడ కర్మచర్యదుండు 



(కరమ్చంద్గాంథి) వారి అవివేకమునకు పరాధీనజీవనమునకు 
వగచి వారి నిట్లు (పబోధించెను, 

“పెక్కు వేలమైళ్ళ దూరమున నున్న _ (విటిషవారికిని 
మనకును సంబంధమేమి ? వారు భేదోపాయమున మనల 
వంచించి మనదేశము న్నాకమించి మనసంపదల నెల్ల హరించు 

చున్నారు. క్షీణించిన మన కృషి వాణిజ్య పశుపాలనాది 

వృత్తుల “పెంపు గావించుకొనినచో. వారితో నెట్టి సంపర్కము 
_ లేక మనయంతట మనమే య'ేష్టముగ స్వతం_తపాలనమును 

పతిష్టించికొని సంతతసౌఖ్యానందముల నోలలాడ6 గలము, 

మహోన్నత మహీధరము లిందుగలప్ప; పావనవాహిను లిందు, 
గలవు; మనోహర పుష్నఫలభరిత భూజరాజము లిందు, 

గలవు. నిరుపమసౌభాగ్యని ఇయమై నిత్యకోభనమై విరాజిల్లు 

నీ రత్నగర్భను ఈ సస్యశ్యామలను, ఈ కర్మక్షే తమును, 
ఈ వీరభూమిని, ఈ భారతమాత నారాధింప్పండు.” 

ఇట్లు హెచ్చరించి భారతీయుల మేలొల్సి, వారినీ నిడేళ 

(్రభుశ్వ దాన్యశృంఖములనుండి విడిపించి, మాతృదేశ సమారాధ 

నమునకు( బురిగొత్పెను. ఇందునకు, (బ్రిటిషు ప్రభుత్వమువారు 
దుగ గ్రహావేశజ్వాలతో మండిపడి, భారతీయుల నిర్భంధశానన 

పరంవరల గుప్పించి ముస్సు తిప్పల ముంచి వేధించిరి ఈ 

దుస్సహ దుప్పయోగములకు భారతీయు. లెల్లరు దురపిల్లి . 
తల్ల డిల్లి _ హాహాకారములు గావించిరి. ఆ వినత్స్వమ యమున 

౧౬ 

న 



గాంధిమహాత్ముండు సత్యాాగహ భూధరమును ధరించి. పగతుర 
పీచ మడంచి, భారతలోకముయొక్క మాన ప్రాణధనములం 

గాపొడ6 గంకణము గొటైను, 

స్వరాజ్య పదానము 

తొల్లి - కౌరవులు పాండవుల “పెతృకరాజ్యమును కపట 

నృత్తిచే నసహరించిి వారిని పౌంచాలీసరాభవము మున్ను గాం 
బెక్కు. లిక్కట్టుల( బెట్టి _వవాసముల పాలొనర్నిరి. (శ్రీకృష్ణుడు 
పొండవుల దుస్థితికి విషాదమొంది, ధర్మజాదుల పక్షమున కౌర 
వుల కడకు వెడలి, పొండవులకు రాజ్యమున(గొంతయైనం బాలీయ 

మని సామవాక్యముల సంధి నడపిను. కౌరవులందుల కొడం 
బడక, మీ(దుమిక్కి..లి శ్రీకృష్ణుని బంధింప సాహాసించిరి. అంత 

పొండవులు (శ్రీకృష్ణనహాయులై. ధర్మయుద్ధమునకు దలవడిరి, 

(శ్రీకృష్ణుండు పాంచజన్య ముంబూరించి కౌరవబలము నొంచి ధర్మ 

రాజాదులకు సంపూర్ణ స్వరాజ్యము స్వాధీన మొనర్చి దిగంత 

విశ్రాంతయళో వంతుడయ్యెను. 

నేడు - (విటిషువారు భారతీయుల పరంపరాగత మగు 

భరతఖండమును కుతంతములబే నాక్రమించి, వారిని పాంచాల 

పరభవాది దుర్భరసంఘట్టనల( జీకాకుపరచి కఠినదండనలకు గుణీ 

చేసిరి, గాంధిమహాత్ముండు భారతీయుల పరాధీనజీవనమునకును 
దురవస్థలకును దురపిట్లి, వారికి సంపూర్ణ న్వరాజ్యము కాకున్నను, 



అధీని వేశన్నప్రతీసత్తి (డొమియన్ నేటస్; యైన నిమ్మని రోయ 
బారము నెజపెను. (విటిషువారు ఆతనినుడుల 'పెడచెవిని బెట్టి, 

భారతీయుల నిడుమల( గుడుపుటయ కౌక, ధర్మమూర్తి యగు 
మహాత్మునే బంధించిరి. ఇక(జేయునది బేక, మహాత్ముడు భార 

తీయుల గూడి శాంతిసమరమున కురనడించి తరుఖభారత 

(యంగిండియా) మను శంఖమును బూరించి, రాట్నము ఆను 

చక్రమును, అహాంస యను గదను చేతందాల్చి పరరాజుల గుండి 

యలు కలగుండు పజది భారతీయులకు స్వరాజ్య ముం గూర్చు దీక్ష 

బూనేను. 

బుద్ధావతారము 

జీవకారుణ్య ము 

ఐహీళము రోసి, లోకహితై కదీక్ష 

(టహ్మచర్యంబు నాత్మన్నిగ్రహ, మహింస 

భూతదయ యు (వ్రజాళికి బోధ "నేయ 
నవకరిల్లిన బుద్దమ హాత్మ నెంతు,. 

తొల్లి - గౌతమబుద్ధు(డు రాజ్యుభో గముల నెల్ల విడశాడి 
విరాగియై తపోవనమున కేసి, భూతదయ, అహింన, ఇందియ. 
నిగహము మున్నగు ధర్మములను అఖిల మానవ (ప్రసంచమునకు 
బోధించి నిర్వాణసథము (బదర్శించెను. 

నేడు - గాంధిమహాత్ముండు ఐహికభోగముల నన్నిటిని... 
ద్యజించి, దరి ద్రనారాయణసద మా(శ్రయించి, జగదుద్ధరణ పరా 



_యణుఃడ్లై (బహ్మాచర్యము, ఏతితజనోద్దరణము, విశ్వస్య భాత్ళ 

శ్వము, స్వార్దశ్యాగము, అహింస మున్నగు ధర్మములను నుర్త్య 

కోటే కుసదేళించి, స్థిరమగు సంపూర్ణన్వరాజ్యపద్దతికి మార్గము 
_ విర్ణారణ మొనర్చి, తత్సంకల్చ సిద్దికి సత్యాగహ యోగము[ద 

నవలంబించేను. 

౧౦ కల్కు కనతారము, 

నత్యయుగ సంస్టాసనము, 

“ధరణీరతణ మాచరింనక నృష్పల్ డర్పంబనం బళ్యతో. 

_ హరులై సాధుల దోచి చేకురు తదీయ స్రీ ధన కేశ్రముట్ 
హరియింనం గలనారు, దారుణతరం నై సెల్లు జెల్లుం బర 

స్పర'వై రంబ ధరాశలేం|డ్రులకు విశ్వప్రాణినాళందాగకొ, 

4 “మేధాహీనులైై మ్లేద్భాకారులగు రాజులు 

భూభాగం బేలుచు ధర్మనత్యదయా హీనులై. (శోధ మాత్సర్యంబుల 
శ్రీ వాలగోద్విజాతుల వధియింపన్ రోయక సరధన పరశ్త్రీపురులై 

రజ_స్తమోగుణరతులై, ఆల్బకీనృతై , ఆల్బబలురై తమలో 
నన్యోన్యవై రానుబద్భులె సంగామరంగంబుల నిహతులయ్యెదరు. 

ఆ సమయంబున (ప్రజలు శచ్చీల వేష భాషాదుల ననుసరించి 
యుండెదరు. 

ఎ భాగవమ. 
“బలిమి గలవొండె రాజు; సంవదలు గలుగు - | . 

నత మాన్యుండు; సభల మాట్లాడ నేళ్ళు.. " 
.. నరందె పూజ్యుడు; కోల్చినయత డె సొతుండు ౧ 

అసలి కెల్లను = కలియుగ సమయమందు. రతన] 



“మజియు ధనంబ కులాభిజాత్య హేతువు; బలంబి ధర్మ 

హేతువు; మనోహరంబ దాంపత్య హేతువు; స్ర్రీత్యంబ ఉపభోగ 

హేతువు; అన్యాయంబ నవృత్తిహేతువు; - దౌర్చల్యంబ ఆధమ 

హేతువు; సద్వేషథారణంబ పా_తహేతువునై_, యనేక వీషణ 
_దోషవిశేషంబులు సమస్త వర్గంబులయండును గలిగియుండు.” 

“అర్ధ మిచ్చె నేని యధమాధముని నైన 
అశ్రయింవ జూతు రఖిలజనులు; 

సూనృశంబా బలము శూరత్వమును లేదు, 
కల్రతనమె గలదు కలియుగమున। 

| ఇట్టి యధర్మవర్త రనంబులు గల కలికాలంబున ] 

భూమి నధర్మముల్ డులున బూని ముకుందుడు సర్వ్జలోళర 
కొమలి భక్రవత్సలుండు సొ త్వికబుద్ది యెలర్చ శంబర 
గ్రామమునం (బ్రథానుడగు బ్రాహ్మణునింట జనించు గల్కిమై. 
ఆ మహనీయ మూర్తి తెగటార్చుటను మ్లేచృకిరాత జాతుల, 

_ ఆనిజధర్మంబున వేదముల్ ధరణి పె నిండం (టతిష్టించి సా 

_ వజనధాకమ నాచరించి, యొకచో దోషంబు లేకుండ? జే 
.. పి, తనంబుల్.  వరమానురాగమున( ధాం జెందించువాడై యథో 

. క డుండున్' బటు సా త్త్వికన్ఫురణతో కలి గ్రాన్వరూవంబునక్ష. « 

. . విన్టుపురాణము. 

ఇంక (బకృత మనుసరింతము ఆ 

పై వివరింప(బడిన కలియుగలక్షణము. లన్నియు, తూచా 
తప్పక (పకృతమునం (బత్మక్షమై సాగుచున్నవి, ఇట్టి మహో 

. త్చాతసమయమున గ్రేమహావిష్ణువు కల్కి మూర్తియై యన 



తరించి ధర్మనముద్ధరణము( గావించు నని మన పురాణములు 

_వికకంక్యముగ నుగ్జోషించుచున్నవి. గాంధిమహాత్ముదే ఆ 
కల్కిమూ రి యని ఈ [కింది నిదర్శనములు నిరూపించ 

ఎ గలవు. 
పే సర్యములలో “భూమి నధర్మ ముల్ డులుప” ఆను 

వద్యమునందు “శంబర్యగామమునన్ (బధానుఃడగు (వాహ్మణు 
నింట జనించు. గల్మియై ఆని యున్నది, ఈ “శంబర” 
(గానుము “శబరమతి” కి అన్వంజందును, ఇక “పథానుడగు 
(వొహ్మణునింటి' అను వాక్యము 'గూర్చి విచారింతము- 
మహాత్ముని తం|డితాతలు రాజులకడ (ప్రధానులు (మంతులు) 
గా నుండి రని మహాత్ముని ఆక్మకక : - శెలుపుదున్నది, 
మహాోత్ముడును ఆతవీ జనకుండును జన్మమున _వైశ్యలై నను 
గుణకర్మములందు (బొహ్మాణులే యగుదురు, నుజీయ సె 
సద్యములలోం 'గడసటి రెంటియందును “సా _క్రినకబుద్ధి” 
"స్పాత్థ్వికన్ఫురణ” అని కల్కిమూర్తికి విశేనణములు (వయో 
గిపంబడీనవి. సొ _శ్యికనిరోధమే (passive resistance) 
_వధాన సాధనముగాం గల మహాత్తుని కెట్లావిశేనములు వర్తిం 
చునో, ఆతనిచరిక ఎజీగినవారికిం గరతలామలకము, . 
వ. ...నవగ్రహంణలున్. . 

కవి వభందిరైన కను'పెంకుల అ సంద ధ్యాన 1 ఫలు 
_ చేవవిళుండు.. 444444 సదృన మంగే: దేశ వరః ఖ్ 

గావ్యగ్టలండు ల లోకః మలం ౨౬ గలం. క యబంచును బై 



నుహాత్ముని యవతారము గూడ ద్వాదశీతిథి యందేయని 
“ఆత్మకథ” వక్కాణించినది. కల్కిమూర్తి జై(తయా[త వెడలి 

నప్పుడు, అశ్వారూఢు(డ్రై తజలెనని పృరాణ(పసిద్ధము. సమహాత్ము 

డును మొన్న లవణ సత్యా గహమునకై దండుతో దండికి మహా 
స్థానము. గావించినపుడు, అశ్వసమేతుడై వెడలెనని _ మన 

మెల్లర మెఠటింగిన విషయమె, 

పె దృష్టాంతములవలన, గాంధిమహాత్తుండు కల్కిమూ ర్తి ర్తి 

యనియు, (_పకృతము 'డేశమునందలి దుర్దకల నెల్ల (దొల (గించి, 

విశ్వమునం దెల్లి ధర్మ రాజ్యమును సం
స్థాపీంన నవతరించె ననియు. 

సిద్ధాంత మగుచున్నది, 

+ వఫలవ్రీకి 

- ఇంతదనుక గాంధిమహాత్య్ముని లీలలు ఏష్టుని దశావతార 

లీలలతో సమన్వయించి సొదృశ్యములం (బదర్శించితిమి, (వాయ 

దగు నంశములు బెక్కులుండియు (గంధవిస్తర ఖీతిచే గొన్నిటిని* 

మాయల్నబుద్ధీకి స్ఫురింపక  కొన్ని(టిని విడుసనలసినవొర 

_మైతిమి. మథతియు జీనను, మహ్హన్ముదు మున్నగు మహాసవ క్షల 

చర తమాలతోడను ఉపదేశములతోడను సరిపోల్చి చూపదగిన 
విషయము లనేకములు మహాత్మని లీలలలో గల వనీ 

యెణింగియు, (ప్రకారాంతర మగుటచే వదలితిమి, మా (వాసి 

నంతనట్లు మహత్తు డొ యవశారమూర్తి యనియ ఆతని. 



లీలలు అలోకసానూన్యము లనియ్యృ, జనులు గుర్తెలుగుటకో 

చాలినంత బుజువు చేయగల వనియె మా నమకము, . 

కోందరు “మహాత్తుండు లోకో త్తరప్పరుషు. డైనం 

గావచ్చును గాని, అనతారమూర్తి కాయకు; అవతారప్పరుషుల కుండం 

దగిన యద్భుతనుహిను లాతనియం ధొక్క_టియు. గాన్సించి. 

యుండ లేదు; తన్ను బంధించినప్పు డైనను, (శీకృష్ణునివలె 

విశ్వరూప మేదేనిం జూసం గలిగెనా?”. అని తర్కవితర్మములం 

జేయువారు గల రని మే మెలు6గక పోలేదు. 

ఆట్టినారికి మా సమాధాన మిది ;= శ్రీరాముడు. విష్ణ్వంళ 

సంభూతుయగం బరిగణీఎపంబడుచుండియు, స్వస్వరూప జ్ఞా జానము 

లేని పొకృతునివలె _ సీశాసహరణ సమయమునను, లక్ష్మణ 
మూర్చాఘట్టమునసు విలసింపలేదా ? (శ్రీకృష్ణుండు లీలా మానుష 

విిగహంళరై స్థిత్యపజ్ఞుడ య్యు శిళుపాలాదు. నాతని మహిమ 

గు ర్రెజణుంగక తూలనొడ లేదా ? జరాసంధ్యపభృతులు తటిమి 

నప్పుడు సామాన్యునట్లాతండు పరువిడలేదా ? ఇంతమా_తమీన 

వారి భగవదంశసంభాతికి గొఆంత గలిగిన టన జెల్లునా ? దివ్య 

ఏషయములం గూర్చి సంశయించుట ఆత్మవినాళ హేతుకము 

గాదా? 

“నురల జన్మంబులు, శూరుల జన్మంబు, లేజఖుల జన్మంబు 

శెటుకపడవు” ఆను భారతవచన (ప్రకారము, ' “లోకనం్యగహార్థ 

న్ా 



మవతరించిన మహాత్ముల లీలలు మానవ సామాన్యమునకు దు 

యములు, కావున గాంధిమహాత్ముని మహిమ సమ్యగ్గృషి నవలో 

కించువారికింగాని గోచరింపదు. 

ఇంతదనుక రామకష్టాద్యవతారములతో బాటు మహాత్ము 
నకు సమాన ప్రతిన త్తి నొనగితిమి, దీనితో మాకు(ద్భ ప్తి గలుగుట 
లేదు; వారికన్న ఉన్న తపదవి నధిష్టింస(జేయుటకు మేమువ్యక్ర 
మింతునము, స 

ధర్మసంరక్షణార్థము రామకృష్ణాదులు దుష్టులను సంహ 

రించిరి . లోకమును సముద్ధరించిరి. కాని వారిని సంస్కరించి 
సశ్చాత ప్ప పృుల(గానించి ' నన్మార్గమున (దీస్పజాలరైరి. మహా 

త్ముండు అట్టుగాదు. ఆద్వితీయమగు తన * వై ముఖయోగము 
(నాన్కోఆసరేషన్) ననుసంధించి వినతుల నెల్ల పళ్ళాళ్త త్తస్పల 
గావించి స్వమతమున కొకర్ణి ంచి సాధువులనుగ. బరీన ర్రనము 

జేసి సంకల్పసిద్ధుండు గాగల్లినాడు, సటావిక్షేసణ మొనర్చు సింహ 

యూధమును జింకసదుపుగ మార్చివేయుటయే అతని యవతారము 
నకు పరమోద్దేశము; అదియే. సరాకొష్ట, చః వై ముఖ్యయోగ 

' యోగముననే ఆతండు . దక్షిణా (ఫికాలో విజయదుందుఖిని 
" _యోగించినాడు, చాంపరాన్' లో విజయ న ధ్వజారోహణ మొనర్చి 
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నాయడు; బరదోలీ |సముఖ పుణ్యక్షేశములలో. విజయోతృవములు - 

నడపినాయడు. నేడు గూడ ఈ దివ్య యోగ్యవభానమువవే... 
' భూమండలమునం దెల్ల మహోద్దండ బల పచండు లని. పేరు 

| మోసిన (దిటీపముండలాకీక్వవరం కీ డీ కొస గజిబిజి గావించి. 
చున్నాండు, . . ల య -. . 

..... ఆహింసాత్మక మైన శ్ర ] ఈ మహాయోగ ” ప్రభావము 
అహార్వము = అద్భుతము... , అద్వితీభుము - = Ws ,అనూనము . _ 
అనుసమేయము . ఆమోఘమను.) (ప్రవచమన్తు: న్వు: 
నింతదనుక నవలంబిశసరేదు. యుగాంళళమ్వులన 
యోగమున కీ యు పహ పొజు 

ఆభిండళాంతిని  పాదిందట 1 నిశ్చ be ర ది పాశ్చాత్యులు 

గూడ ఇప్పుడు (గహించుచున్నారు. న. 

శ వై ముఖ్యయోగనుహిమం దెలుప్పటకు ఉత్తర 

రానూయణమునందలి యొక, _ యపాఖ్యానము నిట నుదహ 

రింతము. 

తొ ల్సి హనుమ, తడు . . భాల్యచాపల్యమున తరుణార్కం 

Pons నును 'పక్యఫ అముగ శ్రమించి మింగటోయెను.. ఇంరదుడు : 

తన వ్యశ్రాయుధమున. నాశనిమూతిపై . మోదెను, ఆ తాకుడు. 

నక. అతడు నేల(గూలి మూర్చా(కాంతుండయ్యెను.. . అంత | 

అనిల. 



ఆతనితండి 'వాయు దేవుండు ఇం్యదునిపై నలిగి తనమూర్తి 
సుపసంహరించుకొనెను, అట్టియెడ - . 

. యాజకుల్ వహ్ని హవ్యములు వేల్వ(గ బాచు 

_ హాస్టముల్ సాచినయట్టు లుండె; 
దివిజులు (పేరేంవ దివి కెగిరిన దేవ 

' యానంజా లెగిరిన యట్టులుండె; 
మునులు నదీతోయ ముల దోంగ ముంచిన 

"యంగముల్' ముంచిన యట్టులుండె; 

_ వళ మృగ నరముఖ ప్రాణు లుర్వినిం బెట్టు 

నడుగులు వెట్టినయట్టులుండ్కె 

. భానుమండల మొక్కచోం బాదుకొనియె; 

. కాలగతి తప్పె సత్కి.9యల్ గడచె; పేద 
పొఠ ముడివోయె; బాహ్య మభ్యంతరంబు 

గాడు బంధించి చనిన యక్కాలనుందు. 

జా టే త్తరరామాయణము ఆ ౫, స, ౧౧౧ 

ఈ యహింసాత _త్వ్వమున్ల ఈ యుగమున బోధించిన 
_ మహనీయులు మా యెణింగినంతవణికు బుద్దుడును జీననును 
_ పేర్కొనందగి యున్నారు, ఈ తత్త్వమును బుద్ధుండు కేవలము 
_సాయఘికమగ వినియోగించినాండు; జీనసు ధార్మికముగం. 
ఆఅ్రయోగించినాయడు. గాంధీ మహాత్ముడు దీవిని భొతికొధ్యాత్మి 
కాది సమస్త వ్యవస్థలయందును సర్వతో ముఖముగ నావేశిపం '. 
జేసి విశ్వజనీన మొనర్చినాండు. ల 



ఈ విషయము గూర్చి మా సొంతనుడులతో 'దెలుప్పట 
కన్న, ఆమెరికా దేశీయు(డు రిదొర్డ్ (గెగ్ అను సాధుశీలుండు ఈ 

నడుమ (వ్రాసిన వ్యాసమునందలి భాననులను గొన్నీ (టి నిందను 

వదించితిమి, 
సజ్యూ,గ్రహా (ప్రభావము 

| పవకృతను. భరతఖండమున జరుగుచున్న సంఘర్షణను 

ప్రనంచేతిహానమునందు ' ఇదినఖు కెన్నండు కని విని యెటు(గని 
యపూర్వననున్యయై యున్నది. బుద్ధుండు _అహింసాసిద్ధాంతము. 

సుపదేశించెను; ఆనుష్టించెను; కాని ఆగచాత్షపొలు గాలేదు, జీనసు 

దాని నునదేశించెను; “అనుష్టింగెను; ఆగదాట్లం బడెను; . కోని దోని 

యర్జము సున్యక్షము గావింసలేదు. మహాత్ముండు. ఉపదేశించెను; 

అనుస్టించెను; ఆగచాట్లం. బడెను; తత్సర మార్థమును పపంచ 

నందలి ఆబాలగోపోలమునకు: గరతలామలకము గావించుటయే 

కొక్క వారు దాని నవగతము జేసికొని సుళికీతుల్లై సంఘీభావమున 

ధారాళముగ సాధించునట్లు వారిని పరిపాకమునకుం దెచ్చినాడు. 

ఈ విధానము. భరతఖండమునకే గాక, సమ _స్త్యవవంచమునకు 

నిట్టి (వయోజనముల నొడగూర్చు. నని ఎన్వరును ఎన్నండును 

కలనై నం దలంపలేదుు. 

పొళ్చాత్య రాజకీయరర్యతమలను 'సూక్మదృష్టితోం బరిశీ 
- 

లింపుడు, ఆవి యన్నియు కేవలము ' మోసము కుటిలత వంచ నము 

కపటము తోనగు _ మార్ లిపి  నాథారపడియున్నవి 



ఆల్పసంఖ్యాకులు తను కుక్షింభరత్వమునక్రై  విర్నిమి త్రముగ 
నిర్షాక్షిణ్యముగ (పజల హృడయములను ల్లో భ పెట్టి స్వార్ధపరా 

యణులై విశ్ళరిఖలముగ( జెలరేగు చున్నారు. ఈ కౌరణముననే 

(సకృతసంఘర్షణ మానహించినది; దీనివిజయము ఈ వర్తమాన 
మందలి పతివభుత్వము' యొక్క..బలమును నిస్పార. మొనక్సి * 
దానిసద్ధతిని పూర్తిగ సంస్క-రింసగలదు. ఇది ముమ్మాటికి నిశ్చ 
యము (పపంచమందలి (పభుత్వములలో నెల్ల బలవ _త్తమమైన 

_'పళుక్వమును (పతిభుటించిన ఈ సత్యాగహము యొక్క విజ, 
“యము తక్కిన ఆన్ని పభుత్వముల 'కుణ్ళను బయట చేయగలదు. 
నేటి (పభుత్వ' విధానములయందలి ' సరువు పతిష్టలను కూడ నీ 

'సత్యా_గహము (శుంగదీయగలదు.. (సవంచమునం దెల్లిడల . 
స్వాతం త్యశ క్క కల నొక్కుమ్ముడి పరివ్యాప్తము జేసి (వజ్వతింవం 
'శేయగలదు. పరిపాలనమున కగ్గమై (మగ్గుచున్న జా రెల్లరును నల్లి 
వారైన నేమి, సాటకప్పజనులై. న నేమి, పాలకులతో సమాన 

స్వాతంత్ర్య మనుభవించుచు. స్వేచ్చదోలికల నోలలాడంగలరు, 

రష్యా విప్లవము దేశ దేశముల నావరించి _సజాసామాన్యమునందు. 
గొన్న నంచలనము శేపినది. ?. ఆప్పుడు వణిక్పభుపులును సంస్థా, 

_నాధిపతులును లీతిచేందల్ల డి ల్లిరి. (ప్రాపంచిక చరత్నితయందింత . 
దనుక. జయల్వెడలిన. ఏ 'విప్లవములు 'ఒనగూర్ప(జాబని (పకా ' 
స్వాతం త్ర్యమును నేడు. భరతబండమున విజృంభించిన ఈ సళ్యా : 

(గ్రహము తప్పక సమకూర్చగలదని నానమ్మకము. 

. టూి లౌ 



(వనంచసం్యగొమము యూరప్పనందలి యంత ర్చేదముల 

నొక్క "పెట్టాన( దుత్తునియలు గొవించినది. కొని (విటనునందలి 

a ' గజి భేదములు నేటికిన చెన్కు.చెదరక ఘనీభతించియున్న వి, 

.అన్భట-సాంఘిక రాజకీయ వ్యవస్థలు కేవలము కృళ్రిను కల్పిత 

మలు; అని తర తమ సదవులి విభాగముల నండంగొని యున్నవి. 

 నీరదముల సంపాదించి బరాజరుల నందుటయే అచటి హేమా 

. హీమీల ముఖ్యలతణము. శానా భేదములే అచటి -సొంఘిక సారి 

తామిక నృత్తులమీ(ద నధికౌరను చెలాయించుచ్తున్నవి. సీని 

నన్నిటిని రాజ్యాంగయం తము (తిస్పుదుండును. భారతసామాజ్య 

_ ప్వాళం్యశ్య యుంయూమారుకము _(్రచండతరభుగ వీచి, ఆ 

ల హయం తమును - ఒక్క, పెట్టున. నూటాడించి పటాపంచలు 

 చేయలగలదు; అంతట దానిచే నడనణరుచున్న. కుళకాంత్రిక సరి 

శరన. లన్ని ము  నటుమాయము, అగును. ఇట్లు. సహ ప్రాజ్ఞమల 

సటలను గావింసగలదు. . 

అర్థికముగం గు గూడ దీనిఫలికను లగణ
్యముణు, ద నవబాం. 

గాని 
టు త్తు సలించుట కస

్య [గవ న 



సున్న ఒత్తిడులను ఒత్తిగింపంగలదు. వ్యవసాయమున "సెంపొం 
దించి ఫలనంతముగం జేయంగలదు. 

తలంవనితలంపుగ ఇయ్యది భారతజాతిని భారత విజ్ఞాన 

మును నానాముఖముల వికసింపం జేయుటయకొక, భారత చేశీయ 

నిజప్రభానమును పాళ్ళ్చాత్యదేశము సంభావించుట కనువగు రాజ 

: మార్గము నేర్నజచి (సాద్య పాళ్చాత్యఖండములకు సుహృద్భా 

“వను : గూర్చగలదు.” 

న్ సత్యాగ్రహోద్యమ తత్వము 

“జ్వేషమను (సేమమునను, దౌర్జన్యమును, సౌజన్య 
మునను, అసత్యమును సత్యమునను మార్కొని సాధించుకొజకు 

పూర్వము సమ _స్త్రమతములచే. (బసాదితమైన దీవ్యసత్యమును: 

విశ్వమునందంతట వ్యాపింపజేసి అనుష్టింప( జేయుటయే నే(టి 

సత్యా(గహోద్యమము యొక్క సరమోద్దేశము.. 

తొల్లి లోకసం్యగహార్థము. మహర్షులు తనుయుపదేళ 
ముఖమున దివ్యసంచేశములం దెలిసిరి, జీసను టోధించిన సిద్ధాం . 

కములు సరాసరిగ గాంధిమహాత్యుని తత్త్వ నదేశములయందు 

4 ఈవ్యాసమ. మీరాబాయి (నేడ్కవ్య) అను పాశ్చాత్య విదుషి రచించినది, 

ఈమె మహాత్ముని శిమ్యరాలై అతనికి వశ్రూష చేయుచు సబర్మతి యాశ్రమమనం 
గడ్శపచున్నది, ee 

— = హం 



న శీనను (ప్రబోధించిన సర నూర్థముల నిరూసించుట కద 

యించిన ఈ యమోఘసాధనకును క్రై) _స్తవ్యనసంచమున 
నెల్ల బలన్నత్తను మైన స్మామాజ్యము తన సర్వశక్త్రలతో 

(గితిఘటించుచు తన్ను కానే బండించుక్రొనుచున్నది. 

ఈ “క్రైస్తవ == భారత చేళసంసడను 

కబళించి నుదించియున్నది. భారతీయులు నేడు ఆస్తులు సస్తులు 

వేయుచు సీ అస్థిగత సంజరములై “అన్నమో రామచంద్రా. యని 

యల్లాడుచు పిడి కెడు మెతుకులక్రై క్ర .స్తవుల చించి అంగ 

లార్చిర్కి కొని 'కబళమునకు బదులు కొటుకాయి . బడసిరి. . 
అంతియ కౌదు - చెంనసై లెంపకొయలు 'గూడ దినిరి, భార 

_ తీయులు మహాత్ముని యుసదేళ ములకు ఐద్ధులె. శై 9 న్వవులకు 

రెండనచెంస జాసిరి, వారు ఆ జెంపపై6. 'గూడ గపేటములు 

: చణచిరి కాని భారతీయులు _శాంకమున్సు గోల్పడలేదు, ఈ 



__ తరతరములనుండి దౌర్భాగ్యదళకు దాసులై భారతీ 
యులు ఆంభకౌరబంధుర మగు నావరణమున బిక్క వివశులై 

. విలవిల తన్ను కొనుచన్నారు, సాధుత్యమున శకత్వమును, 

సౌజన్యమున దొర్గన్యమును పరాస్తము జేయుదుమేని, ఆ యంధ. 
కౌరానరణము భగ్నమై మానవతోక మంతయు 'నన్యజీనన 

జ్యోతి నా క్రయింపగలదు. 

ఆర్హలోకసంరక్షణమునశకై. నత్యాప్రగహము ననుసంధించిన 
గాంధినహోత్ముని, క్రైస్తవులు సెక్కు.సారులు బంధించి తమ 
సిటీకతనమును వెల్లడించుకొనిరి. 

చేనికొటకు . మహాత్ముడు దురంతకష్టములకులోనై. 
నాడో, దేనిని సిద్ధింపంజేయుట కొక(డు తనజీవితమును మహా 
యజ్ఞముగ గావిందియున్నా దో, ఆ పవి తాదర్శమును మనము 
దృఢదీక్షకో సాధించి, లోకకళ్యా ణము నొనగూర్చ్నుటకై సున 
(పాణ మాన ధనముల నర్చింతము గాక | 

« 
wo కక 

స్వ సీవాచకము 

సనాతన హిందూమతాచారపరులు కల్కి మూర్తి ర్తి యావిర్భా 
వమునకై కుతూహలితులై. యున్నారు, క్రై _స్తవృలు జీసను పునర 
॥ వతారమున కై. -విశ్వాసమున అకీకీంచుచున్నా ఈ. దివ్యజ్ఞాన 
సామాడణిపలు మైశేయాగనునము నాసించి నిరీషించుచున్నారు . 



వీర బహ్మముగారి శిమ్యలు వీరభో గదసంతరాయని 

యావిర్భానము నెదురు జాచుచున్నారు. తారకసంఘమను (5011 

socicty) వోరు తారకోదయముసక్రి హైళకం దమ యాలోక 

సముల( బర్విందుచున్నారు. యుక్త క్రరహితకారకరాజ యోగులు 

“షై నుతములనారెల్తరు కముతను యవకారమూ క్రి రి గాంధి 

మహాత్మలే యని నమ్మి రదాదేశములను శిరసా వహించు. 

కౌలీనులమై జనించు భాగ్యము మన కన్సినది. ' ఇట్టి | 

మనకు మరల యెన్నిజన్మములకో కొని లభింసదు. లొల్లి రామ. 

దాను (శ్రీరాముని కొలమున బుట్టనై తిని గదా యని ఈ / తీడునః 

బిలవించినా (డు 1 

కీర్తన FF 

ఏమి నాపానను | అయ్యో 1 ఏమి నాపావముం . 

భూమిలోన శ్రీరాముని తోడను . | 

. బుట్టి పొాదములం బట్టినైతి గద $. షమి 

. వనజనాభునకు జాసుండ నైతే న. 

: వచనముల వెంటన జనుదుగదా t 

కనకకురంగన్సు, జిన కకనూజకు వ వ మనము 



అంగజాది వానరుల. గూడుకొ ని 

.. పొాంగుచు లంకకు. బోదు గదా | 

సంగరంటాన రావణు బొరిగొని 

రంగుగ జానకి దెత్తుః గదా £ ఏమి 

ఇస్పట్టుస మనము ' మహాత్ముని బోధనల విడనాడి 

_ యుసేక్షింతుమెని, అనంతరము పళ్ళ్నాత్తప్తలమై “మహాత్ముని 

_ సహజన్ముల మయ్యు, ఆతని సేవించి తరింపమైతిమి గదా! 

యని పరిపరివిధముల( బరితసింతుము. కావున మనమీ యమూ 
ల్యావకాళమును బోనాడుకొనక, మహాత్ముని దివ్యసందేశముల 
ననుసరించి కాంతిసమరమున నుథికి- 
 _ బహతోవా ప్రాన్స్యనే న్వర్గమ్ జిశ్వావా భోత్యనే మహీ” 

అను గీతావాక్యానుసారము ౬ చచ్చిన స్వారాజ్యము 

(బతికిన సంపూర్త ర స్నరాజ్యము సాధించి, భరత వర్ణ మును దాస్యము 

నుండి ఏడిపించి మనుగడల ధన్యమొనర్చుకొందాము గాక | 

(=) పు 
ఉను ఉత్స త్తి తియగు దేశములు. = 

ఉత్తర దక్షిణ అమెరికాలు, సైబీరియా, చీనా, 
సరిషియా, ' ఐరోపా, హిందూదేశములయందు ఉప్పు విశేన, 

ముగ నుత్నత్తియగును. కేటలోన్నియా దేశమునందు 400. 
_ అడుగుల యెత్తును 8 మైళ్ళ పరిధియు గల గొప్ప ఉస్పుకొండ 

గలదు, + అ్యఫికాయందలి సహరా. ఎడారిలోను  ఆవిసీనియా 

_ ౩9 



| (వ్రవందనునం ' శె (నభ్యాత మైనవి, , అన్తనిస్థాన ను 

వంజాబ్ వనజకు ఉప్పుకొండల వరుసలు వ్యాపించి యున్నవి, 
ల " “పొందూదేశమునందు వంగొబు రాష్ట్రములోను, లొజ 
| సృటానాలోని శంబరనరోనరమున, సింధు గుజరాతుజేళము 
లందును ఉన్న పుష్మలముగ లభించును, అంతియ కాదు 
1 భోరతదేశము నావరించియున్న సుమారు 5,000 మైళ్ళ భొడవు 
గల నన్ను దతీరమున నెల్ల ఉను వండును. మటియు ఆలెగ్గాండరు 
హిందూదేశమునకు రాకపూర్వ మే, ఉత్తరహిందూ ' స్థానముందలి 
విశాలమయిన గనులనుండి ఉన " తీయచున్నట్లు చర్చిత 
తెలుపుచున్నది, 

నవి(క్రత 

ప్రవంచమునందలి నను స్తకాతులనారును, ఎల్హిమతముల - 
వారును ఉప్పును వవ్మితముగ భావింతురు, భారతీయులు హవ్య 
కవ్యములయందు అనణమునకు (పాధాన్యమిత్తురు, (ప్రతిదినము 
వారు భుజించునపుడు, విస్తరిలో తొలుక. ఉప్పును. వడ్డింతురు; 
సిళ్ళకార్యములందు భో _క్షలకు దధిమి(శ్రిశ లనణము. వడ్డింతురు.. : 
మటీయు దృష్టిదోషములచే గలుగు కీడుల దోలంగించుటకు దృష్టి 
తీయుటకు, అన్న ద్వేషము కలిగినపుతు మర్యతించి. లోనికిచ్చెట. 



పాశ్చాత్యులు గూడ ఉస్పుయొక్క ఉత్కృష్టత గుల్తెజింగి 

దాని నత్యంతపవి_తవంతముగ భావించియుండిరి. వారు ఉప్పుఊట 

భగవద్ద_శ్త మని తలంచుచుండిరి. జర్మనులు ఉప్పుపేల'కై 

యద్ధమలొనర్నిరి. ఉస్పుగల (ప్రదేశములు సవ్మితవంతము 

అనియు, అచట జేయు (పొర్టనలు ఈళ్వర్మ సీతికరములనియు 

వారు నమ్ముచుండిరి. మణియు (గీకులు రోమనులు ఉప్పును దేవత 

లకు నై వేద్యములు బెట్టుచుండిరి. వారు ఉప్పును రొకైయు భోజ 

నమునకు పారిభాషికముగ వ్యవహరించిరి, హోమరు ఉప్పును 

దివ్యము (Divine: గ భావించెను. ప్లేటో ఉప్పు భగవ్నత్చీతికర 

మని విశ్వసించెను. అరబ్బులు లవణసమ్మి(శ్రీకమైన భోజనము 

మంగళ్నపద మనియు, అది బాంధవ్యమునకును మె్రికిని (పేమ 

సూత మనియు నమ్మి, “ఉప్పు మనల సరన్బర (పేమానుబద్ధుల 

జేయును ఆని అర్ధమిచ్చు (There 15 salt between us) 

ఆను నానుడిని వాడుచుండిరి. పారశీకులలో (దోహము చేయుట 

గూర్చి తెలుపునపుడు, 'నమక్ హరాఘమ్' ఆను సామెతను వాడు 

చుందురు. (నమక్ - ఉప్పు, హరామ్ - ద్రోహము.) 

రోమనులు నౌకర్లకును నైనికులకును పూర్వము ఉప్పు 

రూపమున  శీతములిద్చుచుండిరి, కొవున ఆ జీశమునకు వారి 

"భాషలో 'సాలరీ" (581807) అని పేరు. “సాలరీ? సాల్ (521) 
అను లాటిన్ (ng! 5810 సదమునుండి ఉత్పన్న మైనది. 
_ పూర్వకాలముల ఉప్పు ఆర్థికముగను పారమార్థికముగను ఆనశ్యక 



మగు పదార్జముగ భొవింసబడెను. కోన దాది వ్యాపారము నిమి 

త్రము (వ్రత్యేకముగ బాటలు చేయబడు చుందెడీవి. ఆట్టివానిలో 

నొకటి యగు సాలేతియ (8218718) అను బాట ఇస్పటికీని ఇటలీ 

జిశమున గాననగును. పూర్వము అనిస్పీనియా ఆ(ఫికా టిబేటు 

మున్నగుదేశములందు నాతెములకు బదులుగా ఉప్పుతో చేయ 

బడిన బిళ్లలు చెలామణి యగుచుండెడినట. 

ఉనయోగములు | 

మట్టివ్నాతలకు మెయి(గుపెట్టుటకును, గాజు సామాను 

లకు ధానళ్యము స్వచ్చత నిచ్చుటకును, సబ్బు బిళ్ల అను 

గట్టిసరచుటకును, రంగుల ధాతువులను పెసొందించుటకును, 

మాంసొదులను చెడకుండ భృదసణుచుటకును, పళువుల 

గుద్గిళ్లకును, సన్యములకు పురుగుసట్టకుండ ఎరుస్సలో గలిపి, 

సొలములకు చేయుటకును, తోను సదును చేయుటకును, 

ఓడలు నానలు మున్నగువాని బల్లలు చెడిపోకుండ వాని 

సందులలో కూరుటకును ఉప్పు నువయోగింకురు.. 

దీని యునయోగము వె వై ద్యశావ్రము జూచినం దెలియ? 

గలదు. సమస్త రోగములకు ఉప్పే పరమౌసధ మని ఈనడుమ 

లనణానందస్వామి ఉప్పుతో చికిత్సలు జేసి రోగము గుదుర్చుట. 

సృతికలలో .. జదివీతిమి, 'పాణావసాన సమయనున_ వె వైద్యుండు. 

న్. . ఇంజన్. అన ఉహూ పేళ్ల.. ఫు భలిషిన. నీటిని... 

i | go Ta . | | "ల 
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చేహమునందు పిచికారీతో నెక్కించుట నున మెబుగుదుము. 

(పకృతి శాస్త్రజ్ఞులు పడార్థములును కశేబరములును చెడకుండ 

గోపాడుటకు లనణము నుపయోగించుట (ప్రసిద్ధము. సృష్టిలోని 

సమస్త వస్తుజాలమును, |ప్రాణికోటియు ఉప్పు లేక జీవించుట 

అసంభవమని |వకృతిశా శ్ర పవీణులు పరిశోధించి నిర్ణయించిరి, 

ఉప్పు శరీరమందలి (క్రిములను నాశనము చేసి రక్తము 
కుద్దిసఖుచును. ఈ సంగతి గుర్తెజింగి డచ్చివారు తమ ఖైదీలను. 

టి 

హింసించుట క్రై ఉప్పులేని యాహార మొసగుటకు శాసించిరట | 

.. _అవణము సాందముగ నున్న జలమున నౌకలు ఆధిక 
భారము మోయగల వని శాస్త్రజ్ఞులు కసుగొనిరి. మధ్యధరా 

సముద్రమున నడచు ఓడలు నల్లనసమ్ముద్రము (Black sea) 

నందలి యోడలకంపె ఎక్కుడు బరువుల మోయంగలవు. ఏల 

యన, మధ్యధరాసమ్ముదమున నల్లసము! ద్రమునకంటె అవణను 
౧౬ రెట్లు అధికముగనున్న ది, 

ఈ సందర్భమున ఉప్పుయొక్క. ఘనత దెల్బుటకు 

- హరివంశమందలి ఈ | క్రిందికథ నుదాహరింతుము, 

కొల్లి బ్రహ్మాదత్తుం డను మహీపాలుండు సాళ్వదేశ్వ్యును బాలించుచుండెను, 
వానికి హరుని వరమాన సూంసుండు డీచికుండు ఆన నిరువురు కొడుకులు జినిం 

చిరి. వారు తమజనకునిచే రాజసూయ యాగమును చేయింవం బూని తను. 

మంత్రులలో నొళని శ్రీ కృష్ణు నాహ్వానింనం బంప్పచు , ఆతనికిట్లు వచించిరి ; 

విధా. 



కసి యా ఆనార్డనునిదే 

మనమిగు లపల మనకు గిప్పమడుగు; మే 

ధనములును సరకు గా, విట - 
చను మ్మను మని యజ్ఞసమయమ్ము నకున్ ౪” 

_ రొజసూయయాగము జరుగు నమయమున, నరరాజన్యులచే * మదమాళంగ 

తరంగ కొంచన లసన్మాణీక్య గాతీక్య సంనదలు" కన్పతూలుణా నడుగుట రోజో 

చిళమై యుండ, శ్రీళృళ్ణునంశటివానిని పూంసడీచికులు ఈపొటి యల్బనుగు లసణ 
మును గోరు పేల ? మజీయా పైవడ్యతున లవణనః భునమైనదనియు,. దానితో 

ఏ ధనములును సొటిరా వనియు (వాయంబడినది, రీనివలన లవణ శ మెంకటి 

లాసణఖ్యసంతమెనరో చదుపరులు (గ్రహింతురు, గాత. 

(శ్రీకృష్ణుండు ద్వారకొనాసీ, ద్వారక = సము[ద వరినృత 

మైనది, సొళ్యదేశము మధ్యరాన్ట్ర ములోనిదగుటచే, నము[ ద్రనము. 

నకు చొాలదవ్వు తక్కిన పదార్ధ ముల కంటి అక్కడ ఉప్పు ఆపు. 

రూసయు (పియమునై నదిగా నుండును. కొప్పననే హంసడిచికులు 

కృష్ణుని నుండి ఉప్పు శస్పమును గోరియుందురు. ద్వారక గుజ. 

రొతు చే ముతోనున్నది. ఉప్పుసంటలో ఆ పొంత మగ. 

గణ్యము, అచటి యుప్పు పెక్కుసంనత్సరముల నఅకుయబిసంఛ : 

మున కంతకు వినియోగింన జాలియుండును, 

ఖో 

ఉప్పు, ఉత్కృష్ట తను తెలుప సామెతలు | ॥ . 

గ, ఉన్న 'పెట్టినవారిని మువ్వువజకు మలునరాఢు, 
py అబచేశిలో ఉన్న ఫెట్టికే, ఆలునెలలనజకు, శలచ్చుకోనలెను.. 

జా a ా నణస న న్ా “లసణిము' నుండి ఉళ్చన్నమైనది. లాల . 



౩, ఉప్పుదొరకనియూరు, ఉపాయములేని మనిషి యుండరాదు, 

ఇ అపులేని ఉవ్చుగంజి మేలు. 

౫ ఊపిరి యుంప్కే ఉన్న అమ్ముకొని (విళుళవచ్చును. 

ఒ ఉప్పులేని కూర, వవ్సులేని పెండ్లి, 

౭, _ ఉన్పుతో తొమ్మిది (రసములు) ఉండనిచ్చును. 

లా ఉప్పుతో తొమ్మిది, వవ్వుతో నది ఉంటే, అందరూ వంటలక్క-లే, 

కా. ఉప్పుతో ముపష్పయారు ఉంటే, ఉత్తముండ ఐనా వండుతుంది. 

౧౦... ఉప్పులేక ముస్పందుము తింటానంటాడు, 

౧౧. ఉస్పుకు ఉపకారము లేదు, 

౧౨ వానియువ్ను దిని వానిమీ(దనే చేదుకాయలు కోనీనాడు, 

౧౩+ ఉప్పు, వత్తిరి లేనివాండు. 

౧. ఉస్పులేని శశరగాయ యుండునా +. 

౧౫ వానికి ఎక్కడా ఉన్ను పట్టదు. 

౧౬. పుకును ధారపోసినా, వానిముఖము చూడంగూడదు. 

౧8 ఉప్పుగల్లు వోలె నున్నవాండు, 

౧౮ వప్పే పస బావలకును,. 

ఉప్పే వస రుచుల కెల్లి ఉవిదల కెల్లన్లా 

కొశ్సీ వస, దంతములకు " 

కప్పే వన, కుందరప్ప కవిచొడప్పా. 
౧౯ -వల్ణం రసానాం లవణం (ప్రధానమ్, 

జం 



¥e arc the aalt of the earth, (Bible) 

We have salt nf nur youth in us. (Shakespeard) 

Ho was worth his salt. (Dickens) 

‘He mover drinks below the salt, 
He paid a salt price for it, 

He 1s true to his salt, 

To salt an lnvolcs or an account, 
The spice and salt that scasous & Man. 

To eat the salt of the palace, 

There is salt between us, 
Hot as monkeys, salt as wolves in pride, 

1H. yowont cara bis salt for his porridge. 

ఉన్వునకు సంబంధించిన మాటలు 1 

౧ ఉన్నటి = (ఉన్సనబ పట్టె 

* ఉన్సనబ టై లాడనెడ నన్సును దెత్తురు గాక యోదవ్వల్ 4 

శ స్తంభాలాట . ఈ యాటలో “ఉఫ్పోయమ్మఉస్పో' యని అమ్ముట ఆలిన 

యింతురు, 

లసణ భేదములు ! 
ఆతీబము, వసిరము, కటకము - సనుద్రసు ఉన్ను (568 5210), 

సెంధననము, శీలశినము, మాణిబంధము, - ఇందువ్వు (Rok salt) 

పాఠ్యము, బిడియము, కోరక - ఆంటున్ను = (Black 8810 

రౌమకము, బి స్తకనూ, ననుకము = చొటున్ను = (Sambhar salt) 

సొనద్పలనః, రుచకమా, ఆతము, తిలతము « (Sochal salt) 

యవజను, యవకరము, నూరేకారము - (5418 9666). 

రత పా * « 

mao 

లా ౬౫ 

కరంజ 



గాంధినావం స్మరణము 

ఎమి మహిమంబు గలదొ నీ నామమందు ః 

“బాపు” అను సేరు వీమల(బడినయంత, 

నిలువునను నాదు మే నెల్ల పులకరించు; 

జల్లుమని నాదు హృదయంబు జలదరించు. 

సర్వసారన్వత (పపంచంబునందు 

“గాంధి యనియెడు వర్ష్మయుగంబుతోడ 

, సాటివచ్చెడు వెతొక మాట గలదె 

_మార్లనంబున, నుధురిమ, మంజులతను ?. 

భువన “మోహన మైన నీ ముద్దుపేరు 

రామనామము కంటెను రమ్యమగుచు, 

భ క్తిము క్రి ప్రదం బయిభన్యమైన 

అవ్యయానంద సౌఖ్యంబు లంద(జేయు, 

కర్మయోగివి యై నీవు గ్రాలుకతన, 
“కర్మచందుండు” అను పీరు కలిగెసీకు; 

= దివ్యమహిమంబుతో నీవు తేజరిలుట, 

 తనరె నీకు “మహాత్ము(డు' అనెడు బిరుదు, 

జి 



విద్య 

విద్య భన మిచ్చు, సత్కీర్తి వెలయంజేయు, 
బంధు మితుల సనుకూర్చు, పదపు లొనగు, 
ఐహికాముష్మిక సుఖంబు అంద(జేయ; 

తివిరి మనుజుండు విద్య సాధింసవలయు, 

చదువష్నచే ధి, దానిచే సరసనతయును, 
దానిచే  కార్యసనలక, దాన ధనము, 

* భోగము, దాన యశము, 
దాన సిద్ధించు నాంఛితార్థంబు లెల్ల. 

ఆర్జనంబున దక్షత, వ్యయమునందు. 
మితము, సంభాషణంబున చతురతయును, 
కార్యములయందు నిపుణత కలుగజేయు; 
రమ్య మగు విద్య సమకూర్పరానిదేది ? 

నీట6 జివుకదు, కాలదు నిప్పు నెగకు, 
దొరల పొల్గాదు, దొంగలు. దోచుకొనరు, . 
అన్నదమ్ముల పాళ్ళక నలవి కాదు, 
మేటి విద్యాధనమునక చేటు లేదు. 
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ఒరుల కిచ్చిన తణబు(గక సపెటు(గునంత, 

ఉది వచ్చునె దీపిక విదైతోడ ? 
ది ద". 

ఓరుగాలికి దీపిక యారిపోవు ? 
విద్ధె యను దివ్వె యారక వెలు(గు జవె, 

యౌవనంబును సౌందర్య మలరు( గార, 

ధనము నున్నతవంళ ౦బు తనరు. గాక, 

లేశ మేనియు సద్విద్య లేనివాడు 
శోభ గాంచండు నిర్ణంధసుమము వోలె. 

(గంఠములు 
కల(త లడంగించు, కష్టముల్ తొల(గ1దోయు, 

పాపముల(బాపు, బన్నముల్ పాజ((దోలు, 

మాంద్యమును మాన్ను, దుఃఖముల్ నుఖవ(జేయు, 
కావ్యములు మానవుల పాలి కల్పలత'లు. 

పుస్తకములన్న కేవల ప్ప_స్తకములు 
కావు (పస్తుత (ప్రాచీన భావికాల 

మానవుల జీవితంబుల, మానసముల, 
భావముల, ధర్మముల నవి వ్య క్షసఆచు, 

' శఠములను బట్టి విబుధులు చాంచియున్న 
| బ్ఞానభండారములు (గంథసం సంపుటములు, : 

ధరణి వెలసినయందాక తజు(గ(బోని 
- వారసత్వపు హక్కులై నఆల మనకు. 

ఇళ 
wa 
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సృష్టి మొదలుగ మనుజు లార్జించినట్టి 
నిన్తులం బగు మాన్యముల్ పుస్తకములు; 

నతము సద్దంథ సఠళనంబు కతనంగాదె,. 

నృథివి నాగరకత జెంది నృద్ధి నొందు. 

అమిత ధన ధాన్య భాగ్య భో గములకన్న, 
అనుల వాబ్మయ రామణీయకము ఘనము; = 
శీముషీ వంతుల : సవిత జీవిత (వ... 

శన స్త ర _క్తపుంజంబులు పుస్త “స్తకములు, 

పుస్త స్తకంబులు గలిగిన పూరిగుడినె 
యందు నీటు పేద కౌప్తనై. యుందులాని, 

ప్పుస్తకంబులు లేనట్టి భూరి సౌధ. . 
నుందు చ కవన ర్తిగా నుండ నభిలషింస, 

నిలువుటద్దాలు, సోఫాలు, చలువరాతి 

రౌండుమేజాలా, కుర్చీలు నుండుయగాక, 

మంచి | గంథముల్ లేని యా మందిరంబు 

నుందిరం బది గా, దొక్క జంది. గాని, 

(గంభములు పెక్కు తనచెంత6 గరిగియుండి, 

ఆనయమును వాని చదువనియట్టివా (డు 

దివ్వెకరమున ధరియించి. తిరుగు గ్రుడ్డి 

వాని విధమున సరిహాసపాాతు. డగును. 
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మంచిిగంథము చదున( గాంకించువాడు 

కోరండా పుల, సచివుల కూర్మిసఖుల; 

దినదినంబును హితము టోధించుచుండు 

పుస్తకములె తన యనుంగు నేస్తగాండ 

- పరిజనంబులు, మ్మితులు, బౌంధవులును 

మనల విడుతురు లేమి పెకొనిన వేళ; 

అండం బాయక యెపుడు వెన్నంటి తిరుగు 
సొచ్చెములు లేని నేస్తముల్ పుస్తకములు, 

మేటికాన్యము జనులకు మేలు గూర్చు, 
ఆఢమకావ్యము తద్దయు హాని వేయు; 
ఏది మంచిదొ, చెడ్డది యేదొ, యరసి 

పు న్తకంబులు చదువంగ6 బూననలయు, 

గ్రంథాలయము 

శ్రీకరంబును, ఏబుధవశీకరంబు, 

పూజితంబుసు, సత్కకారాజితంది, 

భాసితంబును, విజ్ఞానవాసితంబు, 

శారదాదేవి సీఠంబు సంస్వోతింళు. 

,” టు! 

టకు 



అది సమస్త జనాదరణైై క నంస్థ = 
ఉన్నతింబు, నుదారంబు, నుజ్వలంబు, 
ఉత్తమోత్తమ, ముత్కృృష్ట ముచిత సరన 
మందిళం జెన్న సర్వాంగసుందరంబు. 

(గంథనిలయంబు జాతిన్న జంబు వోలె, 
న్వ్న(ప్రకొళ ము, సహజంబు, న్వచ్చతరము; 
(పేదిఅ గాతొంధకోరంబు పాట ద్రోలి 
దిన్యకౌంతుల వెదచల్లి తేజరిల్లు, 
పుస్తకాలయ మా విరాట్పురుషు, లీల 

6 ప్ర మేయ | న నంతంబు, నచ్యుతయ ంబు; 
ఆది స్వయంభువు - తనుదానె ఉదయ మంది 
"విశ్వరూపము ధరియించి వెలయుచుండు. 

దాత వోలెను, (గంథని కేతనంబు 
ఆర్థిజనముల కెల్లి లే దనక యిచ్చు; 
అది విశిష్టము, స్వచ్చంద, మవ్యయంబు, 
మధుర మంజుల భావ సమన్వితంబు, 

మాత వోలెను, ప _స్తకమందిరంబు 

బాళి. దను జేర వచ్చినవారి నెల్ల 
భేద మెంచక సమముగ నాదరించి, 
జాతి మత సంఘ సామరస్యంబు నెఅవ, 

Re 



_ఆలయంబుల. బోలె, (గంథాలయముల 

విమలభక్షిని జనులు నేవింసవలయు: 

ఎందు వెదకిన నందని యీళశ్వరుండు 

కాపురము నేయు నిరతంబు కౌవ్యవాటి. 

మానితం బైన పుస్తక మందిరంబు 

సుందరంబు, సకల జనానందకరము; 

సహజ మగు దాని లావణ్యమహిమ గాంచి 

(ధాంతుం డగును తదీయ నిర్మాణక ర. 

తీర్చి శారద శై సేసి దిద్దుకొనంగ, 

మణుల మంజూష పుస్తకమందిరంబు, 

తళుకు గుళికెడు వివిధరత్నముల నందు 
కోరికలు దీర జను తేరికొన(గవచ్చు. 

శనుపు ర కంబు జీవంబు ధారవోసి, 

బుషివశంసులు పెక్కు వేలేండ్లు తపము 

సలిపి యార్జించి నట్టి విజ్ఞానధనము 

దాచియుంచిన పేటి గింథాలయంబు, 

కవులు, వక్తలు, రసికులు, గాయకులును, 
- చితికారులు, నటులు, చారితివిదులు. 

ఫకృతివేత్తలు, జోస్యులు- వారి కెల్ల 

(గంథనిలయంబు సర్వదా కొప్పరంబు. 



గాలి నీరును లేకున్న గడపవచ్చు, 
(గానమును లేక యె"పైటో గడపవచ్చు; 

గడపవచ్చునె మన మొక్క. గడియయైన 
(గంథభొండారములు లేని _గామముందు ? 

(గంథనిలయంబు గల నరకంబునందు _ 
నైన నివసింనం గాండ్షిలతు! గాని, నేను 
(గంథ నిలయంబు లేని. న్వర్గంబునందు 

_ నిమున మేనియు నివసింన నిచ్చగింప. 

'శేవళంబులు, న్యృతముల్, సావడులును, - 
 చెజువులును వీట లేకున్న కొజత లేదు; 
. దివ్యమగు నొక్క (గంధమందిరము లేని 

వీడు వీడు గా దది, పాడు వీడు గాని, 

(గంథనిఅలయంబునండలి (గంథములకు 

గుణమె కొని (ప్రధానము, గణము కాదు; 
ఎన్నియో చెత్తపొత్తము లున్నకన్న, 

ఉత్తమ _గంథములు కొన్ని యున్న చాలు. 

ఏను (గంథాలయంబున శేగునపుడు, 

(గంథములు నాకు కన్చట్టు కనులయెదుట; 

ఉర్విజనులకు టోధించి యుద్దరింప 

వేడ్క దివినుండి వచ్చిన విబుధు అనంగ. 
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పన్నులడుగదు, తను జేర వచ్చువారి 

నన్ని వేళల ప్రీతితో నాగరించు, 

ఎవ్వరడిగిన నే పొత్త మేని నొనంగు; 

అవిలజనముల. హక్కు. (గంథాలయంబు. 

భాగ్యవంతుడు నిరుపేదవా(డటంచు, 

ఆ(గకులజు(డు, కడజాతియత(డటంచు 

_ ఉచ్చనీచ విభేదంబు లుజ్జగించు; 
అభిలజనముల హక్కు. (గంథాలయంబు, 

అఖిల శాతీయతాభాన సులనరింస్క 

అమల విజ్ఞానసంపద నమరంజేయ, 

సాంఘికొచార ధర్మముల్ సంన్కరింప, 

సదమల (గంథనదనంబు సాధనంబు, 

విమల దేశాభీమానంబు వెలయ(జేయ, 

నిఖిల సౌ(భాత) భావంబు నెజయంజేయ,. 

సకల తోక కళ్యాణంబు సాంగయజేయం 

సదమణ (గంధసదన౦బు సొధనంబు 

పనులయందు (పవీణత, సలుకులందు 

నరసతయు, ధనార్జమున చతురతయును, 

జీవనంబున సొఖ్యంబు చెంద6ంజేయ 

" సడమల (గంథసదనంబు సొధన౦ంబు,. 
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నరుల వేత దీర్చి, సానముల్ మజనంబేసి, 

భగ్న మగు వారి హృదయముల్ సదిలపజిచి 

జీనిశంబుల సరియైన తో౦ంవ నడవ 
_ సదమల (గంధసదనంబు సాధనంబు, 

_సభ్యతకు తావ, కళలకు జన్మభూమి, 

భోగ భాగ్యముల కిరవృ, నాగరికత 
కాలవాలము, సంస్కృతి కొటపట్టు; 

అనిల కళ్యాణకరము (గ్రశాలయంబు. 

5 ధర్మముల కాకరంబు, సద్గతికి సెలవు. 

గంథనిలయంబు సకల ముంగళకరంబు, : 

తల్లివలే సాకు, బోధించు తండిరికరణి, 

వంత లడ(గించి రంజించు పత్నివోలె, 

కాంక్ష లొనగూర్చు నెచ్చెలికాని లీల, 

(గంధనిలయంబు సాధింవరాని దేది ఇ. 

గ౦ంథనిలయంబు సీ కూర్మి బంధువుండు.' 

నీదు తల్లియు. తండిియు, సోదరుండు, 

నీకు మనసిచ్చి వర్తించు నేస్తకాండు,. 
జీత ఐ త్తెంబు లడుగని నేనకుండు, 
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విశ్వవిద్యాలయంబులు, పీఠములును, 

గురుకులంబులు, సండితపరిషదాది 

నంస్థ లొనరింపం జాలని సత్కిరియలను 
లీలమై నెజవేర్చు గింథాలయంబు., 

వ్యాసములు, స త్రికలు, నుపన్యాసములును, 

సభలు, సమితులు, సంస్థలు, సంఘములును, 

కఢ(గి సాధింప నేరని కార్యములను 

నేర్చుమై (గంథనిలయంబు నిర్వహించు, 

ఐకమత్యము నెలకొల్చ్పునట్టి డేది ? 

కులవిభేదన నిగశరబు డులుచు నేది ? 

నిఖిల మత సామరన్యంబు నెజప్ప నేది ? 
సర్వజన ప్పస్తకొాలయ సంస్థ కొదే ? 
ఆత్మగౌరవ మొనగూర్చునట్టి చేది 2 
ఆత్మవిశ్వాస 'మొనరించునట్టి డేది ? 

ఆశ్మసన్యాన నులరించునట్టి డేది ? 

సర్వజన ప్ప స్త స్పకాలయ సంస్థ గాదె ? 

ఆడుగు మేదేని - తోనె ల్ దనక యిచ్చు, - 

కోరు మేదేని - గొబ్బున కోర్కు లొనంగు. 
వేడు మేదేని - వేగ నీ వేడ్క దీర్చు, 
గ్రంథనిలయంబు కల్సవృకంబు గాదె? 
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(గంథనిలయంబు శారద కనకపీరి, 

(గంథనిలయంబు కప్పల శృంగారవాటి, 

(గంథనిలయంబు విబుధ విజ్ఞాన పేటి, 

(గంథనిలయంబు మోకసద్దతికి చీటి, 

(గంథనిలయంబు నా యేడుగడయు, గతియు, 
నాదు (ప్రాణంబు, నూనం౦బు, నా ధనంబు, 

నోదు శక్తియు, భక్తియు, నాదు ముక్తి, 
రక్తి _ వేయేల = నాదు సర్వస్వమదియె.. 
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